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บทนำ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มระบาดในปี 2562 ที่ประเทศจีน และมีการระบาดไปทั่วโลกจนถึง
ปัจจุบัน จากการสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศ พบว่า มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.5 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563) และจากการวิจัยในกลุ่มทัน
ตาภิบาล พบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับรู้
ของหน่วยงานต่อการดำเนินงานควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก (นภชา สิงห์วีรธรรม และคณะ,2563) ประกอบกับการพบข่าว
ปลอมจำนวนมาก โดยเดือนมกราคม 2564 พบข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19 จำนวน 15 ข่าว (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ประเทศไทย,2564) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยหากไม่รู้เท่าทันสื่อหรือข่าวปลอมจะส่งผลให้เกิดความแตกตื่นและเกิด
การตีตรากับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ตลอดจนผู้สัมผัสที่อยู่ในช่วงระยะเวลาแพร่โรค ดังนั้นบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ 
หากมีหลักการคิดวิเคราะห์จะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง หลักโยนิโสมนสิการ เป็น
หลักธรรมที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ตามแนวทางของพุทธศาสนา โดยเน้นให้มีสติปัญญาช่วยควบคุมกำกับให้
สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกวิธี มีระบบ มีระเบียบ ต่อเนื่องจากเหตุสู่ผล เชื่อมโยงกันภายใต้พื้นฐานของคุณธรรมที่จะ
นำไปสู่การปฏิบัติและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จนทำให้เกิดปัญญา เช่น การศึกษาของศุภกาญจน์ วิชานาติ (2555) 
ได้ประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า สาเหตุของ
ปัญหาการเรียนมี 5 ด้าน ได้แก่ เจตคติเชิงลบในการเรียน มีสมาธิสั้นต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำทางการเรียน 
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน และด้านบริหารเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  พบการ
ประยุกต์หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหาการเรียนนั้นจะต้องใช้วิธีคิดที่สอดคล้องกับตัวปัญหาจึงจะเกิดประสิทธิผล 
และด้านองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียน และพัฒนาทักษะการคิด และการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้หลักโยนิโสมนสิการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ลดลง แต่ยังคง
พบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561-2563 บุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 14.91 , 
12.28 และ 5.35 ตามลำดับ (ข้อมูลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สคร.7,2563) ซึ่งการประเมินดังกล่าวไม่คลอบคลุมทุก
มิติ โดยเฉพาะมิติด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำหลักโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจสภาพ
ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ จึงจัดทำการสำรวจทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น คาด
ว่า จะทำให้ทราบทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการต่อไป 
วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ปี 2564 ในบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น คำนวณ
ขนาดตัวอย่างโดยการประมาณค่าสัดส่วนกรณีทราบค่าประชากรได้ 134 คน ทำการสุ่มอย่างง่ายจนครบ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
โยนิโสมนสิการเพื ่อเสริมสร้างทักษะการสื ่อสารการระบาดโรคติ ดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 3) 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คำนวณค่า IOC ทุกข้อ
คำถามมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ความเชื่อมั่น (Reliability) คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค = 0.95 



วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าต่ำสุด-สูงสุด ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และแปลผลความคิดเห็น ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542) คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง 
ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 104 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.31 เพศชาย ร้อยละ 32.69 อายุเฉลี่ย 48.06 ปี (S.D.= 
9.39) ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50 การศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 29.81 ปฏิบัติหน้าที่สายงานสนับสนุน 
(เจ้าหน้าที่) ร้อยละ 50.00 ประสบการณ์ในการทำงาน 1-48 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้หรือได้ยินเกี่ยวกับหลักโยนิโสนมสิการ 
ร้อยละ 59.62 ผู้ที่เคยรับรู้หลักโยนิโสมนสิการมีการประเมินทักษะในการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะสื่อสาร ร้อยละ 72.12 

ภาพรวมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20, 
S.D = 0.40) ทักษะด้านการสื่อสารในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.55, S.D.=0.58) ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (n=104) 
ประเด็น X  S.D. แปลผล 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการ 4.20 0.40 มาก 
1. เมื่อท่านได้ข่าวว่าในตลาดใกลบ้้านมีผู้ตดิเช้ือ COVID-19 ท่านจะไมไ่ปซื้อของในตลาด แห่งนั้นอีกเลย 3.07 1.38 ปานกลาง 

2. เมื่อไดร้ับข่าวการระบาด COVID-19 ท่านตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อน แล้วสื่อสารต่อคนใน
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน 

4.50 0.6 มากที่สุด 

3. หลังจากท่านสัมผัสลูกบิดประต ูราวบันได แล้วไมล่้างมือ ท่านมั่นใจว่าไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 4.07 1.20 มาก 
4. ผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคมุสงูสุดและเข้มงวด แล้วกักตัวอยู่บ้านจนครบ 14 วัน ไม่มีอาการผิดปกติ จะ
แพร่เช้ือแก่ผู้อื่นน้อย 

3.67 1.21 มาก 

5. หากท่านทราบข่าวว่าพนักงานในร้านนวดที่ท่านไปประจำ ติดเชื้อ COVID-19  ท่านจะป้องกันการตดิเช้ือ
โดย ไม่ไปนวดที่ร้านแห่งน้ันในช่วงการระบาด 

4.79 0.61 มากที่สุด 

6. หากท่านมีเพื่อนร่วมงานตดิเช้ือ COVID-19 ท่านยังกังวลใจที่จะรว่ม 
งาน แม้ว่า เขารักษาหายแล้วก็ตาม 

3.74 1.23 มาก 

7. เมื่อได้ยินข่าวการระบาดโรค COVID-19 ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท่านตรวจสอบข่าว และหาวิธีป้องกันควบคุมโรค
ไม่ให้แพร่กระจายมายังครอบครัวท่าน 

4.70 0.62 มากที่สุด 

8. ถ้าได้รับข่าวท่ีท่านไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวลือหรือข่าวปลอมในชุมชน ท่านไม่เข้าไปยุ่ง โดยปล่อยให้ข่าวเงียบ
หายไปเอง 

3.32 1.38 ปานกลาง 

9. เมื่อพบข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการระบาดโรค COVID-19 ในหน่วยงาน ท่านจะแจ้ง
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4.30 1.02 มากที่สุด 

10. ทุกครั้งเมื่อพบเพื่อนร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง และรว่มรับประทานอาหาร ท่านมั่นใจว่าจะ
สื่อสารแนวทางที่ถูกต้องตามมาตรการของหน่วยงาน 

4.00 1.19 มาก 

11. การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT สามารถป้องกัน COVID-19 วัณโรค และ ไข้หวัดใหญ่ ได ้ 4.46 0.81 มากที่สุด 
12. ท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเฉพาะไปสถานท่ีเสี่ยงที่มีผู้คนจำนวนมาก แต่ไม่สวมหนา้กากเมื่อ
อยู่กับคนใกล้ชิด 

3.53 1.43 มาก 

13. ท่านเชื่อว่าการสวมหน้ากากอนามัย สามารถป้องกันการตดิเช้ือ COVID-19ไดด้ีกว่าหน้ากากผ้า 4.17 1.10 มาก 
14. การเว้นระยะห่างทางสังคม งดการเดินทางกลับบ้านตา่งจังหวัดเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือ 
COVID-19 ให้กับญาติและเพื่อนบา้นท่ีสูงอายุ 

4.79 0.56 มากที่สุด 



ประเด็น X  S.D. แปลผล 

15. การสวมหน้ากากผ้า สามารถใช้ป้องกันโรค COVID-19 ได้ และเป็นวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) 

4.00 1.15 มาก 

16. ท่านนำข้อมูลความรู้และข่าวสารดา้นการป้องกันโรค COVID-19 ไปใช้ในการ ปฏิบัติตัว และเป็น
แบบอย่างให้กับผู้อื่น พร้อมบอกตอ่ เผยแพร่กับเพื่อนร่วมงาน 

4.63 0.66 มากที่สุด 

17. เมื่อท่านพบผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ท่านแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัยท่ีโรงพยาบาล เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายโรคสูผู่้อื่น 

4.64 0.63 มากที่สุด 

18. หากในพ้ืนท่ีที่ท่านอาศัยอยู่ ไม่มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 เป็นระยะเวลา 28 วันแล้ว ท่านจะเลิกใส่
หน้ากากอนามัย 

4.38 1.04 มากที่สุด 

19. ท่านพิจารณาขนาดปญัหาโรคติดเชื้อ COVID-19 จากอัตราป่วย และความรุนแรงจากอัตราการปว่ยตาย 4.49 0.82 มากที่สุด 
20. เมื่อท่านได้รับข้อมลู Timeline ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน ท่านตรวจสอบแหล่งข้อมูล ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล เพื่อป้องกันตนเอง 

4.68 0.57 มากทีสุ่ด 

การสื่อสารในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4.55 0.58 มากที่สุด 
21. ท่านรับรู้และสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือ COVID-19 กับคนใกล้ชิดไดด้ ี

4.43 0.76 มากที่สุด 

22. ท่านรับรู้และมั่นใจว่าสามารถสื่อสารมาตรการป้องกันโรคตดิเช้ือ COVID-19 ได้แก่ สวมหนา้กากอนามัย 
ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.57 0.70 มากที่สุด 

23. หากท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง ท่านสามารถหาข้อมูลในการปฏิบตัิตัว ได้อย่างถูกต้อง เช่น 
การกักตัว การรายงานตัว เป็นต้น 

4.56 0.70 มากที่สุด 

24. ท่านสามารถค้นหาข้อมลูเกี่ยวกับโรคตดิเช้ือ COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไดห้ลายๆ แหล่ง 4.67 0.72 มากที่สุด 
25. ท่านศึกษาข้อมูลและมั่นใจในประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างถูกต้อง 4.45 0.84 มากที่สุด 
26. ท่านสามารถสื่อสารแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันโรคตดิเช้ือ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้แก่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง 

4.60 0.67 มากที่สุด 

 

อภิปรายผล 
1. ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับทักษะการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2552) ได้อธิบายการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คือกลยุทธและนโยบายองค์กรในการเผยแพร่
กระจายข่าวสารเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ อุดมคติพึงมี 2 อย่าง คือ เพิ่มพูนความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) และเพิ่มพูนความช่วยเหลือร่วมมือกัน (Collaboration) ดังเช่นการศึกษาของวรรณา วิจิตร และคณะ 
(2564) ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับรูปแบบการทำงานที่บ้านของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของ สคร. 2 พิษณุโลก โดยให้บุคลากรรับทราบหนังสือหรือการปฏิบัติทางราชการที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ทันที ผ่าน
ทาง Line notify application ในทุกสถานที่โดยไม่มีข้อจํากัดในการสื่อสาร โดยองค์กรต้องเตรียมความพร้อม 4 
องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายองค์กรและข้อตกลง 2) นําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 3) มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง และ 4) กำหนดวิธีวัดผล ผู้ติดตามและประเมินผลให้ชัดเจน  

2. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ตามหลัก โยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ คมสินธุ์  ต้นสีนนท์ (2561) พบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ คิดถูกวิธี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การศึกษา
ของวีณา ศิริรักษ์ ได้ทำการศึกษาความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดำเนินงานจัดการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลชุมชน พบกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการดำเนินงาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ในขณะเดียวกันหากบุคลากรนำหลักโยนิโสมนสิการมาใช้
ในการดำเนินงานค่อนข้างน้อยอาจจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียด ดังเช่นการศึกษาของพรนิภา หาญละคร และคณะ 



(2564) ได้ทำการศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น พบบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีความเครียดและ
กังวลระดับกลาง พยาบาลมีความเครียดและกังวลสูงกว่าแพทย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลกระทบของโควิด-19 ทำ
ให้คุณภาพชีวิตแย่ลง โดยโรงพยาบาลได้เสนอให้เพ่ิมความเข้มแข็งด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ติด
เชื้อโควิด-19 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ให้เพียงพอ และใส่ใจเป็นพิเศษในภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรเพศหญิง 

ข้อเสนอแนะ 
  1. หน่วยงานควรมีการพัฒนาแนวทางหรือหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยนำหลักการคิด
วิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติเพ่ือรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่อ่ืนๆ      
 2. พัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักโยนิโสมนสิการของ
บุคลากรในการแก้ปัญหา จากนั้นเปรียบเทียบทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ก่อน -หลังพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยที่มี
ความเชื่อถือและสามารถนำไปอ้างอิงเชิงวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ  
 

    
 

  


