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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรกับการรับรูและ
ความรู ความสัมพันธของการรับรู ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบา และตัว
แปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาได 
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีอายุ 
20 ป ข้ึนไป อาศัยอยูใน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกงและอำเภอทาตะเกียบ จำนวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากร ไดแก อายุ ระดับการศึกษาและถ่ินท่ีอยูแตกตางกันมี
การรับรูแตกตางกัน แตเพศไมพบความแตกตาง สวนดานความรูพบมีความสัมพันธกับการศึกษาและ
รายได ขณะท่ีการรับรูไมมีความสัมพันธกับทัศนคติและความรูแตมีความสัมพันธกับพฤติกรรม และ
ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรม โดยตัวแปรท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาได คือ ทัศนคติและการรับรู  
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10 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร 
11 ที่ปรึกษา ศาตราจารย คณะนิเทศศาตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 94 

Abstract 

 This research aims to explore difference in awareness and knowledge about 

Rabies and Rabies preventive behaviors of different demographic characteristics, the 

relationship between awareness, knowledge, attitude and behaviors, and the 

predictor variables that can 

 The research is a quantitative research conducted by a questionnaire with 

400 people aged over 20 years old, working and living in Chachoengsao Mueang, 

Bang Pakong and Tha Takiab district.  The statistics used in this study are percentage, 

mean, the correlation coefficient of Pearson and regression analysis. 

 The results of the study showed that people of different demographic 

characteristics: age, education, and residence location except sex, were found to 

perceive Rabies preventive behaviors differently. Perception was found to have no 

relationship with attitude and knowledge but have relationship with behaviors while 

knowledge was found to have relationship with behaviors. Predictor variables found 

to be able to predict Rabies preventive behaviors were attitude and perception. 

Keywords: Awareness, Knowledge, Attitude, Behavior, Rabies Preventive Behavior 

 

บทนำ 
 โรคพิษสุนัขบา หรือเรียกอีกอยางวา โรคกลัวน้ำ เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีสำคัญ 
เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีมีความรุนแรงมาก มีชื่อวา เรบีส ไวรัส (Rabies Virus) ทำใหเกิดโรคไดในสัตวเล้ียง
ลูกดวยนมทุกชนิด เชน คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก คางคาว กระแต หนู ฯลฯ และพบสัตวท่ีติด
เชื้อมากท่ีสุดในสุนัข และรองลงมา คือ แมว โรคน้ีเม่ือเปนแลวจะทำใหมีอาการทางระบบประสาท 
โดยเฉพาะระบบประสาทสวนกลาง ถาเปนแลวไมสามารถรักษาใหหายขาดได ถาเปนแลวเสียชีวิตทุก
ราย นอกเสียจากปองกันโรคพิษสุนัขบาดวยการฉีดวัคซีน โรคไวรัสพิษสุนัขบาสามารถพบไดท่ัวโลก มี
ผู เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาประมาณ 26,000 ถึง 55,000 คนตอป กวา 95% เกิดข้ึนในทวีป
แอฟริกาและเอเชีย โดยพบวาสุนัขและแมวท่ีติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา เปนพาหะนำโรคสูคนท่ีสำคัญ 
(ถนอม นอยหมอ และอรปวีณ สการะเศรณี , 2560) เน่ืองจากโรคน้ีเปนโรคท่ียังรักษาไมได องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization) องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office 

International des Epizooties) และยุทธศาสตรของประเทศอาเซียนบวก ๓ (สาธารณรัฐประชาชน
จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี) ไดกำหนดเปาหมายใหทุกประเทศทุกภูมิภาคท่ัวโลกกำจัดโรคพิษ
สุนัขบาใหหมดไปภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) (กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, 2556) และ
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การสำรวจประชากรสุนัขในป พ.ศ. 2558 มีสุนัขเพียง 1 ใน 8 ของประชากรสุนัขท้ังหมดท่ีไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง , 2560) 

 โรคพิษสุนัขบามีความสำคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปนโรคท่ีรักษาไมหาย ใครเปนโรคพิษสุนัขบา
ตองเสียชีวิตทุกราย แตสามารถปองกันไดดวยการฉีดวัคซีน จึงทำใหประเทศชาติตองสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลไป ซ่ึงไมสามารถคำนวณออกมาเปนจำนวนเงินได และเสียงบประมาณในการฉีด
วัคซันปองกันโรคพิษสุนัขบาในคนปละหลายรอยลานบาท และนอกจากน้ียังไมมีวิธีใดท่ีจะรักษาโรคน้ี
ใหหายขาดได อีกท้ังถาสุนัขท่ีเคยฉีดวัคซีนมาแลว ถาถูกสุนัขบากัดก็เปนโรคน้ีได เน่ืองจากสุนัขสวน
ใหญขาดอาหารและสุขภาพไมดี โดยเฉพาะสุนัขไมมีเจาของท่ีมีผูใหอาหารแตขาดการดูแลเร่ือง
สุขภาพ เม่ือไดรับการฉีดวัคซีนก็ตาม ภูมิคุมกันโรคก็จะไมดีเทาท่ีควรไมสามารถปองกันโรคได 
 สถานการณโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย พบผูปวยและผูเสียชีวิตสูงสุด ในป 2523 จำนวน 
370 ราย หลังจากน้ันมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยพบผูปวยนอยกวา ปละ 10 ราย ต้ังแตป 
2554 ถึง 2558 พบผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาจำนวน 8, 4, 7, 6 และ 5 ราย ตามลำดับ 
แตในป 2559 พบวาผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 14 ราย ซ่ึงสูงสุดในรอบ 8 ป และ
ลดลงเหลือ 11 ราย ในป 2560 ถึง 2561 (กรมสุขภาพจิต, 2561) 

 จากการวิเคราะหลักษณะการกระจายทางระบาดวิทยาของผูเสียชีวิตท้ัง 11 ราย พบวา
ผูเสียชีวิต 7 ราย จาก 11 ราย อยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ราย จังหวัดชลบุรี 3  ราย และจังหวัด
สมุทรปราการ 1 ราย ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 2 มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบาในสัตว
สูง เชนเดียวกับอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร มีผูเสียชีวิต
จังหวัดละ 1 ราย อยูในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 3 และอีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด อยูในพ้ืนท่ีปศุสัตว
เขต 4 ซ่ึงก็มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบาสูงท้ังในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 3 และเขต 4 (กรมสุขภาพจิต, 

2561) และมีการตรวจพบสัตวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาแลว 251 ตัว สูงกวาระยะเวลาเดียวกันของปท่ี
ผานมาถึง 1.5 เทา จากขอมูลพบวาสุนัขเปนสัตวท่ีติดเชื้อมากท่ีสุดกวารอยละ 90 รองลงมาพบใน
แมว และโค ท่ีมีรายงานการตรวจพบเช้ือโรคพิษสุนัขบาในโคเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ( สำนักขาวไทย  , 2561) 
 กรมปศุสัตวไดประกาศเขตโรคระบาดสัตวในชวงเดือน มกราคม ถึง 28 เมษายน 2561 เปน
การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวอายุ 30 วัน จำนวน 47 จังหวัด ปจจุบันคงเหลือ 38 จังหวัด 
ไดแก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เชียงราย พิจิตร กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง 
ระนอง สุราษฎรธานี สงขลา และสตูล เพ่ือใหสามารถระบุชนิดสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีตองควบคุมได
ทุกชนิด และหามเคล่ือนยายสัตว หรือซากสัตวตามประกาศเวนแตไดรับอนุญาต (มติชนออนไลน, 
2561) 
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 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนสุนัขจรจัดสูงมากถึงประมาณ 10,000 ตัว จากสุนัขท้ังหมด
ประมาณ 100,000 ตัว หรือประมาณ 10% ซ่ึงเปนอัตราจำนวนของสุนัขจรจัดท่ีคอนขางสูงมาก และ
จากการสุมตรวจจากการตัดนำหัวสุนัขไปตรวจ พบวา สุนัขประมาณ 60% มีเชื้อโรคพิษสุนัขบา 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 ในป 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาเปนอันดับหน่ึง จำนวน 2 ราย 
จังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตเพ่ิมจำนวนตามมา คือ ชลบุรี จำนวน 3 ราย ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทราถือเปนจังหวัด
ที่มีผูเสียชีวิตมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองจากโรคพิษสุนัขบาน้ันไดหางเหินจากคนไทยไปนานมาก 
โดยเพ่ิงจะเร่ิมกลับมามีผูเสียชีวิตในชวงระยะเวลา 3-4 ปท่ีผานมา ซ่ึงสถิติของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มี
ผูเสียชีวิตน้ันมีเพียงแครายเดียว โดยสาเหตุท่ีทำใหเสียชีวิต เน่ืองจากไมยอมพบแพทยเพ่ือรับวัคซีน
เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดใหนโยบายในการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังจากเกิดวิกฤติ มี
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยป 2561 ถึง 18 คน รัฐบาลโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ัง
สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และหนวยงานภาคีเครือขาย ไดบูรณาการขับเคล่ือน “โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบา ปงบประมาณ 2563 ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เพ่ือ
สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย
กำหนดใหเปนวาระแหงชาติ มุงใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาท้ังในคนและสัตว
ในป 2563 โดยปจจัยสำคัญในการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย คือ 1.การฉีด
วัคซีนเพ่ือกระตุนสรางภูมิคุมโรคในสุนัขและแมวใหครอบคลุมท้ังประเทศมากกวา 80% 2.การสราง
ความรู ความเขาใจใหประชาชนใรจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการเล้ียง ไมปลอยปะหรือละท้ิงสัตว
เล้ียงใหเปนปญหาของชุมชน และ 3.การผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใชเองในประเทศไทยในป 
2567 เปนความย่ังยืน ไมตองพ่ึงพาการนำเขาจากตางประเทศ (สยามรัฐ, 2563) 
 ปจจุบันสถานการณโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดฉะเชิงเทราพบหัวสัตวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบา
จำนวน 5 ตัว และไมพบผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา โดยทางสำนักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรามี
แผนดำเนินงานในการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา คือ เปาหมายในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา โดยกรมปศุสัตว 13,500 ตัว และผลการดำเนินการรวมท้ังจังหวัดรอยละ 80 ของประชากรสุนัข
และแมว (อยูระหวางดำเนินการในการจัดหาวัคซีนและรณรงคในชวงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563) 

นอกจากน้ีแผนการดำเนินงานในการควบคุมประชากรสัตว โดยมีเปาหมายผาตัดทำหมันสุนัขและแมว 
2,500 ตัว (สำนักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา,2563) 
 เน่ืองจากปญหาโรคพิษสุนัขบาในปจจุบันถูกกำหนดใหเปนวาระแหงชาติในป 2563 อีกท้ัง
การสรางความรู ความเขาใจ และความรับผิดชอบ เปนปจจัยสำคัญในการควบคุม ปองกัน และกำจัด
โรคพิษสุนัขบา ทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยทำนายเก่ียวกับพฤติกรรมการ
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ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาผานชองทางตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเขาถึงประชาชนโดย สรางการรับรู 
ความรู และทัศนคติไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 

 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรกับการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาและ
ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา และทัศนคติ ความรู พฤติกรรม 
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

สมมติฐาน 

 1.ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีการรับรูเก่ียวกับโรค
พิษสุนัขบาแตกตางกัน 

 2 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีความรูเก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบาแตกตางกัน 

 3.การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัข
บาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5.ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคพิษ
สุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6.การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัข
บาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 7.การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 8.การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา ความรู ทัศนคติ เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา
สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได 
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นิยามศัพท 
 1.การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา (Awareness) หมายถึง การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา
จากการเปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ปายประกาศ และส่ือ
บุคคล ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก 
และความต้ังใจของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา 

 3.ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถท่ีแสดง
วาประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจดจำได บอกไดอยางถูกตองเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา ไดแก สาเหตุ
ของการเกิดโรคพิษสุนัขบา อาการของโรคพิษสุนัขบาในคน และวิธีการปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยาง
ถูกตอง 
  4.พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา (Action) หมายถึง การท่ีประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราพาคนในครอบครัวและสัตวเล้ียงของตนไปฉีดวัคซีน ปองกันการสัมผัสกับสัตวจรจัด
ตามสาธารณะ ไดแก หมา แมว และกระรอก และสามารถรับมือกับสถานการณไดทันทวงทีเม่ือโดน
สัตวกัดเพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 

ประชากรของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยท่ีไดศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังเพศหญิงและเพศชาย 
อายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป จำนวน 107,522 คน  (สำนักสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560) นอกจากน้ีผูวิจัย
ไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน 400 คน โดยอาศัยตารางสำเร็จ รูปของทาโร ยามาเน (Yamane, 

1973) เปนเกณฑ โดยกำหนดระดับความนาเชื่อม่ันท่ี 95% คลาดเคล่ือนไมเกิน 5% จากการแทนคา
สูตรจะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 398.51 และผูวิจัยไดใชแบบแบงชั้น (Stratified random 

sampling) โดยเก็บขอมูลประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราท่ี อาศัยอยูใน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอ
บางปะกง และอำเภอทาตะเกียบ เน่ืองจากอำเภอบางปะกงมีขอมูลผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา
จำนวน 3 ราย และอำเภอทาตะเกียบมีขอมูลผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาจำนวน 1 ราย สวนอำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรายังไมพบผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาแตมีประชากรท่ีอยูอาศัยจำนวนมากท่ีสุด และ
เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีครอบคลุมมากข้ึน 

 

วิธีการเก็บขอมูล 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
อำเภอ เปนคำถามเลือกตอบจากหลายคำตอบจากหลายคำตอบ (Multiple choice question) สวน
คำถามดานการรับรู จำนวน 9 ขอ ดานทัศนคติ จำนวน 9 ขอ และดานพฤติกรรม จำนวน 5 ขอ เปน
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การกำหนดการวัดคาแบบสอบถามแบบ Likert Scale จำนวน 5 ระดับ คือ (1) นอยที่สุด (2)นอย (3) 

ปานกลาง (4) มาก (5) มากท่ีสุด สวนดานความรู มีจำนวน 15 ขอ เปนคำถามปลายปดแบบให
เลือกตอบอยางใดอยางหน่ึงใน 2 คำตอบ ไดแก ถูก ผิด (yes-no question) 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

 1.ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไดใหอาจารยท่ีปรึกษา
พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช (Wording) เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขกอนนำไปใชในการสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจริง 
 2.ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถามจากโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS) โดยตรวจคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาซ 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากแบบสอบถามจำนวนท้ังหมด 30 ชุด พบวามีคาความ
นาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวมมากกวา 0.7 ข้ึนไป คาการรับรู เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา 0.87 
ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0.76 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0.85 และ
ดานพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0.70 

 

ผลการวิจัย 

 ดานลักษณะประชากร  

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังน้ี มีจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง โดยกลุมตัวอยาง
เกือบคร่ึงหน่ึง มีอายุระหวาง 30 – 39 ป เกือบคร่ึงหน่ึงมีการศึกษาปริญญาตรี ในสวนของอาชีพ 
เกือบคร่ึงหน่ึงมีอาชีพขาราชการ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25 ,000 บาทข้ึนไปและกลุม
ตัวอยางอาศัยสวนใหญอยูในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 ดานการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา 

 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบากลุมตัวอยางท่ีมีในระดับปานกลาง คือ การรับรูผานสื่อเฉพาะ
กิจมากท่ีสุด ไดแก ปายประกาศ รองลงมา คือ การรับรูผานส่ือมวลชน  การรับรูผานส่ือบุคคล 
ตามลำดับ  
 ดานความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับ
มาก ไดแก ถาเล้ียงสุนัขหรือแมวหรือสัตวเล้ียงลูกดวยนม ควรนำสัตวไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา รองลงมา คือ โรคพิษสุนัขบามีความรุนแรงทำใหเสียชีวิตได และหากฉีดวัคซีนไมครบชุด ไมตรง
ตามกำหนด อาจตายได ถาสุนัขท่ีกัดเปนสุนัขบา ตามลำดับ ขณะท่ีความรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาใน
จังหวัดฉะเชิงเทราในระดับปานกลาง ไดแก อาการของสัตวท่ีนาจะเปนโรคพิษสุนัขบา ชอบกัดส่ิงของ 
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ชอบหลบอยูในมุมมืด รองลงมา คือ หญิงทองและเด็กสามารถฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาได และ
สัตวท่ีติดโรคพิษสุนัขบาตองมีอาการดุรายทุกตัว มี ตามลำดับ 

 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาในระดับดีมาก ไมเห็นดวยอยางมากไดแก เม่ือ
ถูกสุนัขกัด มองวาเพียงแคลางน้ำเปลา ถูสบู โดยไมตองไปพบแพทยก็ได รองลงมา คือ มองวาการไป
ฉีดวัคซันปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรคเปนการเสียเวลา และ เชื่อวาการฉีดวัคซีนคร้ังเดียว 
ปองกันโรคพิษสุนัขบาไดตลอดชีพ ตามลำดับ ขณะท่ีทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา
อยูในระดับปานกลาง ไดแก เม่ือถูกสุนัข แมว หรือสัตวเล้ียงลูกดวยนมกัดจะไปฉีดวัคซีนปองกัน
บาดทะยักเทาน้ัน รองลงมา ไดแก คิดวาการเล้ียงสุนัขแบบระบบปด หรืออยูภายในร้ัวบาน ไม
สามารถทำใหสุนัขติดโรคได และ จะไปรับบริการฉีดวัคซีนเฉพาะเม่ือถูกสุนัขและแมวกัดเทาน้ัน 
ตามลำดับ ทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาอยูในระดับมากท่ีสุด คือ เวลาถูก
กัด ไมปฏิบัติดวยวิธีการตบบาดแผลดวยรองเทาแตะ รองลงมา คือ พบแพทยทันทีเม่ือถูกสุนัข แมว 
หรือสัตวเล้ียงลูกดวยนมกัด และ พาสุนัข แมว หรือสัตวเล้ียงลูกดวยนมไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ตามลำดับ ขณะท่ีพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีอยูในระดับมาก ไดแก แจง
เจาหนาท่ีหากพบสุนัข แมว หรือสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีดูมีอาการ  รองลงมา คือ ไมยุงกับสุนัขและแมว
จรจัด เชน การเขาไปเลน หรือ การใหอาหาร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัข
บาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนดานอายุแตกตางกันมี
คาเฉล่ียของการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาจากส่ือเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน และส่ือบุคคล
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีคาเฉล่ียของการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาจากส่ือออนไลนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 และกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูใน
อำเภอท่ีแตกตางกันมีคาเฉล่ียของการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาจากส่ือมวลชน และส่ือบุคคล
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความรูเก่ียวกับการปองกันโรค
พิษสุนัขบาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกันมีความรูเก่ียวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ี 2 กลุม
ตัวอยางระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 กลุมตัวอยางอาชีพท่ีแตกตางกันมีความรูเก่ียวกับ
การปองกันโรคพิษสุนัขบาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดแตกตางกันมีคาเฉล่ียของความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2.5 กลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูใน
อำเภอท่ีแตกตางกันมีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ี 3 

 สมมติฐานท่ี 4 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ี 4 

 สมมติฐานท่ี 5 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก ระดับ
ความสัมพันธต่ำมาก โดยมีระดับนัยสำคัญอยูท่ี 0.000 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 5 

 สมมติฐานท่ี 6 ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธต่ำ โดยมีระดับนัยสำคัญอยูท่ี 0.010 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 6 

 สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับ
การปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาไมมีความสัมพันธ
กับความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธต่ำ โดยมีระดับนัยสำคัญอยูท่ี 0.000 จึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 7 

 สมมติฐานท่ี 8 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา และทัศนคติ ความรูเก่ียวกับการปองกันโรค
พิษสุนัขบา สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราได 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปลทำนายท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมในการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาตัวแปลทำนาย 
ที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มีท้ังหมด 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา โดยผลการวิเคราะหพบวาท้ัง 2 ตัวแปร สามารถรวมกันทำนาย
พฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาได โดยทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนตัวแปรท่ี
สามารถทำนายไดมากท่ีสุด และเม่ือนำมารวมกับการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา จะสามารถทำนาย
ไดดียิ่งข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสหสัมพันธพหุคูณกำลังสอง (R2) 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีแตกตางกัน  

 ผลจากการศึกษาพบวา เปนไปตามสมมติฐานเพียงบางสวน ดังน้ี ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และอำเภอ แตกตางกัน มีการรับรูเก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบา แตกตางกัน สามารถอธิบายไดจาก ท้ังน้ีเพราะการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี  
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เพศหญิง มีจำนวน มากกวาเพศชาย  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Goidhaborsadore & Yates 
(2002: 114 อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) ที่ไดพบวา เพศหญิงมีความตองการสงและรับ
ขาวสารมากกวาเพศชาย สวนเพศชายไมมีความตองการท่ีจะสงขาวสารแตจะรับขาวสารและ มีการ
สรางสัมพันธดีท่ีเกิดจากการรับขาวสาร สอดคลองกับ แนวคิดของ จำเนียร ชวงโชติ 2551 อางถึงใน 
ทิพยวัลย อุนนันกาศ (2551) ที่กลาววา การรับรูของแตละบุคคลอาจแตกตางกันและเปล่ียนแปลงไป
ไดข้ึนอยูกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล ซ่ึง อิทธิพลทางสังคม เชน เพศ วัฒนธรรม สังคม 
บทบาท และเศรษฐกิจ สงผลทำใหการรับรูแตกตางกันได  
 นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวา คนท่ีมีอายุ 50 – 59 ป และ อายุ 60 ป ข้ึนไป จะมีการรับรูผาน
สื่อเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน สื่อออนไลน และส่ือบุคคล มากกวา คนท่ีมีอายุ 20 – 29 ป และ 30 – 39 ป 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมันถปญปรัชญ ตองประสงค, ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบาง
พลู และกนิษฐา ศรีเอนก (2557) ที่กลาววา อายุเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความสนใจการเขาถึงในเน้ือหา
ขาวสารและการรับรูตาง ๆ ประสบการณในชีวิตท่ีผานมาของแตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน และ
เปนส่ิงบงบอกถึงความสนใจในเร่ืองประเด็นตาง ๆ อีกท้ัง อายุยังเปนส่ิงท่ีบงชี้ใหเห็นอารมณท่ี
แตกตางกันของแตละชวงอายุ เนื่องจากการคิดและการตัดสินใจของการกล่ันกรองประสบการณสงผล
ตอกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณของแตละชวงอายุ นอกจากน้ี อายุท่ีแตกตางกันสงผล
ตอความตองการท่ีแตกตางกัน จึงสงผลตอการรับรูท่ีแตกตางกัน เชน คนสูงอายุ มักจะคิดถึงเร่ือง
ความปลอดภัยในชีวิต การรักษาพยาบาล ในขณะท่ีหนุมสาวใหความสนใจเร่ือง การศึกษามากกวา 
ดังน้ันทำใหลักษณะการใชส่ือมวลชนมีความแตกตางกัน โดย ปรมะ สตะเวทิน (2539) พบวา คนท่ีมี
อายุมากมักจะใชส่ือมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาเพ่ือความบันเทิง เชน ขาวการ เมือง 
เปนตน  
 ระดับการศึกษา ผลจากการวิ จัยพบวา คนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการรับรูมากกวาผู ท่ี มี
การศึกษาต่ำ  รวมถึง การวิเคราะหเน้ือหาของสารจากส่ือตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546 :116) ที่ไดกลาววา ระดับการศึกษาทำใหคนมีความรู และความคิด ความเขาใจ ส่ิง
ตาง ๆ อยางกวางขวางและลึกซ้ึงท่ีแตกตางกัน อีกท้ัง ยุคท่ีแตกตางกัน ระบบการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
รวมถึง สาขาวิชาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีความคิด และอุดมการณ ท่ีตางกันออกไป นอกจากน้ี ปรมัตถ
ปญปรัชญ ตองประสงค, ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีอเนก (2557) ได
กลาววา คนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะสามารถกล่ันกรองในการรับขาวสารไดอยางดี เน่ืองจากเปนผูมี
ความคิดกวางขวางรวมถึงเขาใจถึงในเน้ือหาสารไดเปนอยางดี และไมเชื่ออะไรงาย ๆ หากสารท่ีไดรับ
ไมมีหลักฐานท่ีใหเหตุผลหนักแนนพอ แตคนท่ีมีการศึกษาต่ำ จะใชส่ือ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมถึง 
ภาพยนตร และมักจะหาขาวสารท่ีไดจากส่ือส่ิงพิมพมากกวาส่ือประเภทอ่ืน  
 อาชีพผลการวิจัยพบวา อาชีพขาราชการ จะมีการรับรูมากกวา อาชีพพนักงานเอกชน และ 
แมบาน พอบาน ท้ังน้ีเพราะวา เกือบคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางในงานวิจัยเปนขาราชการมากกวา 
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กลุมอาชีพอ่ืน ๆ และอาจจะเปนเพราะอาชีพขาราชการมีหนาท่ีเปนองคกรส่ือสารท่ีเผยแพรเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบาโดยตรง และมีความสนใจและใสใจตอความปลอดภัยของประชาชนเปนสำคัญ เชน 
โรคพิษสุนัขบาท่ีเปนปญหาใหญในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ปญปรัชญ ตองประสงค, ชวาลิน 
เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีเอนก(2557) ที่กลาววา อาชีพ เปนลักษณะบงบอก
ถึงเฉพาะบุคคล เปนลักษณะกลุม ท่ีสงผลในการเปดรับขาวสารท่ีสนใจเฉพาะกลุมอาชีพน้ัน ๆ  
 อำเภอ ผลการวิจัยพบวา อำเภอทาตะเกียบ มีการรับรูมากกวาอำเภออ่ืน ๆ อาจจะเปน
เพราะวา เปนเขตพ้ืนท่ีอันตรายท่ีมีผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบามากกวาอำเภออ่ืน ๆ  จึงสงผลทำให
คนในพ้ืนท่ีทาตะเกียบมีการรับรูผานสื่อมวลชน และ ส่ือบุคคลมากกวา อำเภออ่ืน ๆ เพ่ือปองกันไมให
เกิดการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบาท่ีมีตอคนและสัตวเล้ียงลูกดวยนมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตางจาก อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง ผลของการวิจัยลักษณะประชากรณดานอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาต เมืองเอก (2559) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด และตำแหนงทางสังคมมีความสัมพันธกับการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา และ
สอดคลองกับงานวิจัย นันทนัช โสมนรินทรและณัฎฐชุดา วิจิตรจามรี (2556)  พบวาปจจัยดานการ
เปดรับขาวสารเร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออกมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะ อำเภอท่ีอยูอาศัย 

 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาแตกตางกัน  

 ผลจากการศึกษาพบวา เปนไปตามสมมติฐานบางสวน ดังน้ี ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ี
มี ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงระดับการศึกษามีความรูท่ีแตกตางกันเน่ืองจากความรูนั้นมี
การเขาถึงในสารหรือเน้ือหามีหลายระดับชั้น ดังน้ันการศึกษาต่ำยอมมีความรูท่ีแตกตางกันกับผูท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีสูงกวาในการวิเคราะหเน้ือหาของสารจากส่ือตาง ๆ สอดคลองกับ Quinn (1994 

อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา , 2547) กลาวไววา การเชื่อมโยงในการเปดรับขาวสารของแตละ
บุคคล มีประสบการณและลักษณะทางประชากรของแตละคนแตกตางกัน โดยถาบุคคลมีความพรอม
ดานตาง ๆ ก็จะสามารถเช่ือมโยงกับความรูน้ันได อีกท้ังยังสามารถประเมินผลความรูไดทุกระดับ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ ได 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน ผลการการวิจัยพบวา รายไดมากกวา 25,000 บาท มีความรูมากกวา ผู
ที่มีรายไดต่ำกวา 5,000 บาท สวนหน่ึงอาจเปนเพราะวา ผูท่ีมีรายไดมากกวาสามารถเขาถึงส่ือ
ชองทางความรูตาง ๆ ไดมากกวา ผูท่ีมีรายไดนอยกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนัช โสม
นรินทรและณัฎฐชุดา วิจิตรจามรี (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยดานความรู มีความแตกตางกันตาม
คุณลักษณะประชากรคือ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อนุสรณ เจริญมี (2558) พบวา ระดับการศึกษาและรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการใชบริการงาน
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาของเทศบาล ตำบลคลองใหญ แตกตางกัน เพศ อายุ อาชีพ ผลการวิจัย
พบวา มีความรูไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี ใจมีธรรม (2542) พบวา ผูมารับบริการ
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ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ การไดรับขอมูลในเร่ือง โรคพิษสุนัขบาตางกัน มี
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติไมตางกัน ในสวนของอำเภอ 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อำเภอบางปะกง อำเภอทาตะเกียบ มีความรูไมตางกัน เน่ืองจากประชาชนสามารถเขาถึงอุปกรณ
เทคโนโลยี จึงสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือหาความรูไดไมตางกัน เปนเพราะยุคสมัยเปล่ียนไป 
ประชาชนจึงสามารถเขาถึงส่ือความรูไดงายมากข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลจากการศึกษาพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาการับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เน่ืองจากการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนแตกตางกันออกไป รวมถึงส่ิงท่ีตนเองมีความ
เชื่อมาแตเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย พัชนี เชยจรรยา , เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริ
วงศ (2543) กลาววา กระบวนการรับรู เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัวหรือต้ังใจ และมักจะเกิด
ตามประสบการณและการส่ังสมทางสังคมโดยท่ีเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิ งตาง ๆ รอบตัว
ตางกัน เม่ือไดรับเน้ือหาสารเดียวกัน ดังน้ันผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับสารเดียวกันแต
ตีความแตกตางกัน จึงสงผลใหทัศนคติตางกัน เลยทำใหการรับรูไมสัมพันธกันกับทัศนคติ ซ่ึง
สอดคลองกับ Nelson&Quick (1997 อางถึงใน เพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ, 2559) กลาวโดยสรุปวา 
ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด การติดตอส่ือสาร และการตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ภายนอก ตอสถานการณตาง ๆ ของผูคน 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลจากการศึกษาพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาไม
มีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังน้ี
อาจจะเปนเพราะการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามส่ือตาง ๆยัง
มีการเผยแพรเน้ือหานอยเกินไป สอดคลองกับแนวคิดของ กมลรัตน หลาสุวงษ (อางถึงใน เอมอร 
ณรงค, 2535) ไดอธิบายไววา การรับรูปรากฏการณทางสังคม เปนการตีความหรือแปลความหมาย
ปรากฏการณหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามความเชื่อของตน เพ่ือใหเขาใจอธิบายส่ิงตาง 
ๆ ได โดยระดับความรู ก็มีสวนทำใหการตีความตอส่ิงตาง ๆ แตกตางกัน กลาวไดวา ถึงแมประชาชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการรับรูผานส่ือตาง ๆ เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบานอยก็ไมไดหมายความวา
ประชาชนจะมีความรูนอย ในอีกดานหน่ึงการท่ีประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรูผานส่ือตาง 
ๆมาก ก็ไมไดแปลวาประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความรูมาก สอดคลองกับผลวิจัยของ  
 สมมติฐานท่ี 5 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลจากการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐาน โดยพบวา การรับรู เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สอดคลองกับการศึกษาเร่ืองแนวคิดทฤษฎี ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) Rogers 

(1978 อางถึงใน ศริวรรณ วองวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร , 2553) ที่พบวา ความรูและ
พฤติกรรม ท้ังสองตัวแปร เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในลักษณะตอเน่ือง เม่ือใดท่ีผูรับสารมีความรู ก็
จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมตามมา โดยตัวแปรดานความรู จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือเรามีการเปดรับส่ือเพ่ือ
รับรูขาวสารเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา จึงจะนำมาซ่ึงความรูและกอใหเกิดทัศนคตินำไปสูพฤติกรรม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ผจงศิลป เพิงมาก และจุฑามาศ ทองตำลึง (2554) 

ไดพบวา การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับทางพฤติกรรมการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงดานการควบคุมน้ำหนัก จะเห็นไดวา ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษ
สุนขับเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรู เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา ในขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรม ดังน้ันจึงสรุปไดวาการรับรู เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได 
 สมมติฐานท่ี 6 ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐาน โดยพบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความรู  ทัศนคติ พฤติกรรมของ Rogers (1978 อางถึงใน 
ศริวรรณ วองวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553) ท่ีอธิบายวา เม่ือผูรับสารไดรับสารก็จะทำให
เกิดความรู เม่ือเกิดความรู ก็จะทำใหเกิดทัศนคติ และข้ันสุดทายคือการ กอใหเกิดการกระทำ น่ัน
หมายความวา เม่ือบุคคลมีความรู มีเจตคติอยางไรก็แสดงพฤติกรรมอออกมาตามน้ัน ซ่ึงประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราบางสวนน้ันก็มีความรูท่ีถูกตองจึงสงผลทำใหประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติ
ตนหลังสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรกฤษณ รักพาณิชย
และเกรียงศักด์ิ เวทีวุฒาจารย (2561) ที่พบวา ความรูท่ีเพียงพอ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอการปองกันโรคพิษสุนัขบา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาล กาฬเนตร , อารยา 
ประเสริฐชัย และวรางคนา จันทรคง (2562) ไดพบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
วัคซีนพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับการทำความสะอาดแผลหลังสัมผัสสัตว 
 แตในขณะเดียวกัน ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัข
บา แตมีบางสวนยังคงปฏิบัติตนหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาอยางไมเหมาะสม เน่ืองจากยังคงมีความรูแต
เดิมมาอยางผิด ๆ หรือมีความรูไมเพียงพอในการปฏิบัติตนหลังสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบา  ซ่ึงสอดคลอง
กับ Bloom (1971 อางถึงใน โสภาพร รมพูลทอง , 2549) ไดกลาวถึง ความรู (Knowledge) วา
หมายถึง ความสามารถในการจดจำและระลึกถึงประสบการณท่ีเคยพบ สอดคลองกับงานวิจัย อร
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พิรุฬห สการะเศรณี, เสาวพักตร ฮ้ินจอย, ธีระศักด์ิ ชักนำ, ธนวดี จันทรเทียน, พรรณนาราย สมิต
สุวรรณ, นิรันดร จอหอ, ถนอม นอยหมอ, ฉัตรวิชัย จันทรพรอม และประวิทย ชุมเกษียร (2558) 

พบวา โรคพิษสุนัขบาเปนเชื้อท่ีมีพบไดท่ัวไปในประเทศไทย การปฏิบัติท่ีไมถูกตอง การปฏิบัติตน
อยางไมถูกตองหลังสัมผัสโรค ความรูความเชื่อเก่ียวกับโรคท่ีนอย และไมถูกตองของประชาชน บง
บอกถึงความรูท่ีไมเพียงพอเก่ียวกับโรครวมถึงการปฏิบัติตนหลังสัมผัสโรคความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ดังน้ันจึงสรุปไดวา ความรู เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได 
 สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับ
การปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐาน โดยพบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามี
ความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุขนัขบาในจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง KAP (Rogers, 1978 อางถึงใน ศริวรรณ วองวีรวุฒิ  และ
บุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553) ที่ประกอบไปดวยตัวแปร ดานความรู (Knowledge) ดานทัศนคติ และ
การยอมรับปฏิบัติของผูรับสาร ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปดรับผานส่ือตาง ๆ จึงเกิด
ความรู และเกิดทัศนคติในการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคลอง
กับแนวคิด ของ วารีทิพย บุญยอ และ อุษา บ้ิกก้ินส (2562) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการรับรูและทัศนคติ
โรคซึมเศราของกลุมคนวัยทำงาน พบวา ทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบมีผลตอการเปดรับเน้ือหาขาวสาร
ที่ผูสงสารตองการนำเสนอ ซ่ึงจะสงผลตอความรูความเขาใจของแตละบุคคล สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ภัทรสุดา แกนแกว (ม.ป.ป.) ไดพบวา ความรูกับทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอการนำเด็กมาฉีด
วัคซีนมีความสัมพันธกันเชิงบวก เน่ืองจากการมีทัศนคติท่ีไมดีสงผลตอพฤติกรรมการนำเด็กไปฉีด
วัคซีน เชน คิดวาวัน เวลาการนัดรับวัคซีนมีความเหมาะสม สงผลตอพฤติกรรมการพาเด็กไปฉีดวัคซีน
ตามเวลาท่ีสะดวกหรือมีเวลาวาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ (2556) ที่พบวา 
ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติการปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส ของคนประจำเรือไทย  อีก
ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรกฤษณ รักพาณิชยและเกรียงศักด์ิ เวทีวุฒาจารย (2561) พบวา 
ความรูท่ีเพียงพอและทัศนคติท่ีเหมาะสม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปองกันโรค
พิษสุนัขบา ดังน้ันจึงสรุปไดวา ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบามีความสัมพันธกับความรู
เก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 สมมติฐานท่ี 8 การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา และทัศนคติ ความรูเก่ียวกับการปองกันโรค
พิษสุนัขบา สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราได 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรทำนายท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมในการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ตัวแปลทำนาย
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ที่มีผลตอพฤติกรรมในการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มีท้ังหมด 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา และ
การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา โดยผลการวิเคราะหพบวาท้ัง 2 ตัวแปร สามารถรวมกันทำนาย
พฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาได โดยทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนตัวแปรท่ี
สามารถทำนายไดมากท่ีสุด และเม่ือนำมารวมกับการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาจะสามารถทำนายได
ดียิ่งข้ึน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานน้ี พบวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) ที่อธิบายวา เม่ือใดท่ีบุคคลมีความรู จะสงผลตอทัศนคติ และสงผลใหเกิด
พฤติกรรม ซ่ึงหมายความวา การท่ีประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเกิดความรูไดจะตองผานการ
รับรูผานชองทางส่ือตาง ๆ มากอน ดังน้ันการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจึงสามารถทำนายไดวาประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัข
บามากเพียงไร กลาวโดยสรุปไดวา หากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรูขาวสารนอยเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบาหรือไมมีการรับรูเลย แสดงวาประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมในการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาไมเหมาะสมหรือไมถูกตองตามหลักสุขลักษณะอนามัย ในขณะเดียวกันถาประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรูขาวสารเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามาก ก็แสดงวา ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักสุขลักษณะอนามัย 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมิตรา ชูแกว, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม และวรรณภา ประไพพาณิช (2556) 

ไดพบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับการปฏิบัติการรับรูของพยาบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  และ
ความรูไมมีความสัมพันธทางสถิติกับการปฏิบัติ การศึกษาหาตัวแปรท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราไดน้ัน จากผลทดสอบสมมติฐานพบวา ยังมี
อีกตัวแปรหน่ึงท่ีสำคัญ คือ ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา ซ่ึงเม่ือมารวมกับตัวแปรการ
รับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา จะทำใหสามารถทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาไดดีย่ิงข้ึน 
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) โดย สุรพงษ 
โสธนะเสถียร (2533) กลาววา ทฤษฎีใหความสำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ของผูรับสาร โดยมีหลักการวา การเปล่ียนแปลงทัศนคติข้ึนอยูกับความรู ถามีความรูคาม
เขาใจดี ทัศนคติก็จะเปล่ียน เม่ือทัศนคติเปล่ียน ก็จะทำใหเกิดพฤติกรรม ซ่ึงกลาวไดวา ความรูน้ันมา
จากการท่ีประชาชนมีการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาผานส่ือตาง ๆ กอใหเกิดทัศนคติ ซ่ึง สำหรับใน
ทฤษฎี KAP ที่กลาววา ทัศนคติเปนผลกระทบท่ีเกิดจากสารสนเทศท่ีสงออกไปเพ่ือใหผูรับสารไดรูสึก
ใกลชิดหรือหางตอสารสนเทศน้ัน ความใกลชิดหรือความหางก็หมายถึง องศา หรือ ความเขมขน ของ
ความวิตกกังวลหรือความผูกพันในประเด็นท่ีมากระทบกับผูรับสารอันจะมีผลตอการเกิดพฤติกรรม
ตอไป ซ่ึง พฤติกรรม เปนการแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู และทัศนคติท่ีตางกัน 
ซ่ึงความแตกตางของความรูและทัศนคติ เกิดจากความแตกตางในการรับรูขาวสาร  
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 ผลการวิจัยพบวาความรูเก่ียวกับการปองกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับมาก 
และพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาอยูในระดับมาก แตกับไมพบความสัมพันธ ซ่ึงอาจจะเปน
เพราะประชาชนไมมีความต่ืนกลัวและไมสนใจตอปญหาโรคพิษสุนัขบาเม่ือถูกสุนัขกัดจึงไมปฏิบัติตัว
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในทางท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
(KAP) ดังท่ี Roger & Shoemaker (1971) ไดอธิบายวา เม่ือการส่ือสารกอใหเกิดความรูและทัศนคติ
ในทางบวกตอส่ิงท่ีเผยแพรน้ันแลว แตในการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขามกันก็ได ซ่ึงทำ
ใหเกิดชองวางของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP – GAP) สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา 
บานกลาง, อุดมลักษณ ดวงผุนมาตย และปริศนา รถสีดา (2559) ที่ไดพบวา ความรูในการดูแลตนเอง
ใหเหมาะสมกับโรคเบาหวานในระดับสูง สวนพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางและสูง โดยเขาไดให
เหตุผลวา การมีความรูท่ีดีอยางเดียวอาจไมไดสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ีพึง
ประสงค และ สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี เรือนศรี, ลินจง โปธิบาล และภารดี นานาศิลป (2558) 

ความรูไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปฏิบัติการดูแลผูปวย ดังน้ันจึงกลาวไดวาตัว
แปรการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถทำนายไดว า
พฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของประชาชนเปนอยางไร แตในขณะเดียวกันเม่ือนำมารวมกับ
การท่ีประชาชนในจังหวัดประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบา
ดวยแลวจะทำใหย่ิงสามารถทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาไดดีย่ิงข้ึน ตามที่ผลการ
สมมติฐานไดระบุไว 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรทำนายท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกัน
โรคพิษสุนัขบาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปร 
พยากรณ 

R2 R2 สัมประสิทธ์ิถดถอย t Sig 

 Adjust B β   

ทัศนคติเก่ียวกับการปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 
.151 .151 .291 .374 7.787*** 0.000 

การรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา .176 .025 .083 .160 3.330*** 0.001 

***มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 1.จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามี ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงขัดแยงกับการรับรูของประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผานส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล และส่ือมวลชน โดยภาพรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือ
ประชาชนมีความรูทัศนคติ และพฤติกรรมมากเก่ียวกับการปองกันโรคพิษสุนัขบาในระดับมากแลว 
ดังน้ันรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรท่ีจะสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ใหมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหประชาชนเกิดการรับรูท่ีมากข้ึน 

 2.ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ี
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดแก พฤติกรรมของสัตวท่ีติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา ความเขาใจพฤติกรรมการฉีดวัคซีนของ
ประชาชนเม่ือถูกสัตวเล้ียงลูกดวยนมกัดท่ีถูกตอง รวมถึงอาการของการติดโรคพิษสุนัขบาเม่ือติดแลว
ไมมีทางหายตายอยางเดียว 

 3.อำเภอทาตะเกียบมีการรับรูเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบามากกวาอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและ
อำเภอบางปะกง เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีเขตสีแดงท่ีมีผูเสียชีวิตมากท่ีสุด จึงมีการรณรงคใหความรูเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบาอยางมาก แตอำเภอบางปะกงมีการรับรูนอยกวา ดังน้ันรัฐบาลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของควรสรางการรับรูในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบางปะกงเพ่ิมข้ึนดวย 

 

ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

 1.งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษา ปจจัยทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามในการวิจัยในอนาคต ผูวิจัยควรเปล่ียนประเภทกลุม
ตัวอยางเปนประชากรชาวตางดาว เพราะเปนผู ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบาและ มีการ
เสียชีวิต ซ่ึงจากการคนขอมูลพบวารายแรกเปนชาวตางดาว สัญชาติลาว อายุประมาณ 20 ป เขามา
ทำงานโดยผิดกฎหมายในรานอาหารแถบยานบางประกง จึงไมกล าเขาพบแพทยและรักษาตาม
กระบวนการสาธารณสุข (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) อีกท้ังผูวิจัยไดสอบถามกับเจาหนาท่ีรัฐในอำเภอทา
ตะเกียบขณะเก็บขอมูล พบวา ชาวตางดาวสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการปองกันโรคพิษสุนัข
บา นอกจากน้ีจำนวนชาวตางดาวที่เขามาทำงานในฉะเชิงเทรามีจำนวนมากถึง 2,064 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, 2562) ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาควรเปล่ียนกลุมตัวอยางเปนชาวตางดาวเพ่ือใหทราบ
ถึงความรู ทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกันโรคพิษสุนัขบาใหเกิดผลกระทบตอชาวตางดาวที่เขา
มาอาศัยในประเทศไทยใหนอยที่สุด 
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