
                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE            Vol.5  No.2  July – December  2011                .       

 

17 

รายงานการวิจยั 
  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
อายุระหว่าง 0-5 ปี  กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

พรทิพย์  แก้วชิณ1 
 

บทคัดย่อ 
              การวิจัยเร่ืองนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ดูแลเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี และศึกษาตัวแปรที่ ร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ดูแลเด็ก
อายุระหว่าง 0- 5 ปี ซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้าน
ระกาย ต าบลจอหอ อ า เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 172 คน ใช้ กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 120 คน ตามวิธีของ Taro Yamane โดย
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นที่ .81 แล้วน า
เคร่ืองมือไปเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรม
ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงใน
เด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี โดยใช้สถิติไคสแควร์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เพียร์สัน การ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ท านายพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของ

ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
อายุระหว่าง 0-5 ปี อยู่ในระดับดี ปัจจัยทางชีว
สังคมไม่มีความสัมพันธ์กับของผู้ดูแลเด็กใน
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 
0-5 ปี ส่วนปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ความรู้เร่ืองการให้นม
เด็ก การชงนม การเตรียมอาหารให้เด็ก การ
ก าจัดขยะ และการใช้ส้วม การรับรู้ต่อโอกาส
เสี่ยง ความรุนแรงของการเป็นโรคอุจจาระร่วง
ในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี และเจตคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการของผู้ดูแลเด็กในการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ ระหว่าง 0-5 ปี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ทักษะในการให้นม
บุตร การชงนมและการเตรียมอาหารให้บุตร 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข แหล่งขายอาหาร
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล แหล่งเพาะพันธุ์ หนู 

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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แมลงวันและสัตว์น าโรคอื่นๆ การก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ
ป้องกันโรค และแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ส าหรับปัจจัยเสริม ได้แก่  แรง
สนับสนุนจากบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชน 
การได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
จากสื่อใกล้ตัว การได้รับค าแนะน าจากสถาน
บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรค
อุจจาระร่วง และนโยบายการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .01  ส าหรับปัจจัยที่มีอ านาจ
ในการท านายสูงสุด คือ ปัจจัยน าในส่วนที่เป็น
เจตคติ และปัจจัยร่วมท านาย ได้แก่ ปัจจัยน า
ในส่วนที่เป็นความรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
ซึ่งสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี ได้ร้อยละ 23.0 
 
ค าส าคัญ พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการ
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง  
0-5 ปี 
 
Abstract 

 The objectives  of this study was to 
investigate factors associating with care takers 
behaviors on a prevention of diarrhea in 
children aged 0-5  years, variables that jointy 

predict caretakers . The study was carried out at  
Mu Ban Rakay, Tumbon Joho, Amphoe 
Mueang, Changwat Nakhon Ratchasima. 
Population of the study were 172 caretakers of 
aged 0-5 years children living  in the village. 
The sample were 120 caretakers obtained by 
means of Taro  Yamane. 
 Instrument used for the study was the 
questionnaire constructed by the researcher. 
with  Cronbach’s Coefficient Alpha value of .81 
. Data were collected by village health 
volunteers. The analysis was made for  the 
relationship between the variables and 
caretakers behaviors on a prevention of diarrhea 
in aged 0-5 years children. Chi-square, 
Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient were used  for the analysis. The 
prediction of factors associating with caretakers 
behaviors on a prevention of diarrhea in aged 0-
5 years children was analyzed by  Stepwise 
Multiple Regression Analysis Statistics . 
 The research results were as follows : 
Caretakers behaviors on a prevention of 
diarrhea in aged 0-5 years children was at a 
considerably good levels. The bio - social 
factors had no significant  relationship with 
caretakers behaviors. Predisposing factors 
namely knowledge about a prevention of 
diarrhea, knowledge about diarrhea, knowledge 
about  feeding children ,  preparing children 
food, solid waste disposal and using the toilet, 
the perception on risk, severity of the diarrhea in 
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children  and attitude towards  caretakers 
behaviors on a prevention of diarrhea in aged 0-
5 years children had significant relationship 
with caretakers behaviors at the level of .01. 
Enabling Factors  namely the ability of 
breastfeeding, the prevention of  food for the 
children, access to health services, the main 
source of food hygiene and sanitation, rat, flies 
breeding  and the animals relating to other 
diseases, disposal of garbage and filth 
conducive to environment, and the water 
cleaning  had significant relationship with care 
takers behaviors at the level of .01. Reinforcing 
factors namely  support of other individuals in a 
community, a receiving of information, 
publicity from all sorts of media around them, 
the advice obtained from health facilities 
concerning individuals and diarrhea prevention 
policy in a community  had significant 
relationship with caretakers behaviors at the 
level of .01. In which the most powerful 
predictive factors were knowledge a 
predisposing factors . Enabling factors and 
reinforcing factors could jointly predict 
caretakers behaviors on a prevention of diarrhea 
in aged 0-5 years children  for 23.0 percent. 
 
Keword Care takers behaviors on a 
prevention of diarrhea in children aged 0-5  
years 
 
 

ความเป็นมา 
โรคอุจจาระร่วงเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในประเทศที่
ก าลังพัฒนา และเป็นสาเหตุส าคัญที่สองของ
การตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี รองจากโรคปอด
บวม ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันรักษาได้ ทุก
ปีเด็กกว่า 1.5 ล้านคน เสียชีวิตด้วยอุจจาระร่วง 
ซึ่งในเด็กมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรค
อุจจาระร่วงมากกว่าผู้ใหญ่ (องค์การอนามัย
โลก, 2554) ในปี 2554  พบการระบาดของเช้ือ 
E.coli  ซึ่งโดยปกติ E.coli  เช้ือที่เป็นแบคทีเรีย
ที่พบได้ในล าไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น 
การระบาดของ เ ช้ื อตั วนี้  เ ร่ิ ม เมื่ อ เดื อน
พฤษภาคม และตลอดช่วง 3 สัปดาห์ ก็ได้ขยาย
วงกว้างจนเข้าขั้นวิกฤติ โดยมีเมืองฮัมบูร์ก 
เป็นศูนย์กลางการระบาด ส่วนใหญ่ของเช้ือ 
E.coli จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่มีบางสาย
พันธ์ุเช้ือ E.coli  ที่สามารถท าให้เกิด อาการ
รุนแรงได้ เช่นเช้ือEnterohaemorrhagic E.coli 
(EHEC) ให้เกิดโรคโดยการสร้างและปล่อย
สารพิษช่ือ Shiga toxin ซึ่งสามารถท าลายเม็ด
เลือดแดงและไตได้ โดยตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น 
สายพันธ์ุ E.coli O157:H7 และ  E.coli 
Serogroup O104 ที่สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุของ
การระบาดที่ประเทศเยอรมัน 
 ส าหรับสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง
ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระ
ร่วงสะสมทั่วประเทศ จ านวน 503,690 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 792.90 ต่อประชากรแสนคน 
ผู้เสียชีวิต จ านวน 19 ราย   คิดเป็นอัตรา
เสียชีวิต 0.03 ต่อประชากรแสนคน (กอง
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ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2554) 

จังหวัดนคราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งใน
ภาคอีสาน ซึ่งมีสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง ปี 
พ.ศ. 2550 – 2552 มีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
ทุกกลุ่มอายุ จ านวน 42,232, 43,055 และ 
43,852 ตามล าดับ อัตราป่วย 1,653.41, 1682.49 
และ 1,707.50 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ใน
ปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยด้วยโรค
อุจจาระร่วงในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
22,240 คน (งานระบาดวิทยาและสอบสวน
โรค  กลุ่ มงานควบคุมโรคและป้อ งกัน
โรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา, 2554)  

จากการศึกษาของ พัชรินทร์ แก้วชิณ 
(2552) เร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
โรคอุจจาระร่วงในเขตต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาอุบัติการณ์ของการ
เกิดโรคอุจจาระร่วง ตามปัจจัยทางชีวสังคม คือ 
อา ยุ  เพศ  การศึกษา  อา ชีพ  และรายได้        
ศึกษาปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง และ
หาความสัมพันธ์ของ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง ใน
เขตต าบลจอหอ  อ า เภอ เมือง จั งหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน เคยมีประวัติการป่วยเป็นโรค
อุจจาระร่วงมากกว่าไม่เคย โดยเคยป่วยจ านวน 
279 คน ร้อยละ 69.8 เคยป่วยอย่างน้อย 1 ครั้ง
มากที่สุดจ านวน 108 คน ร้อยละ 38.7 ภายใน
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีประวัติว่ามีคน

ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงจ านวน 274 คน ร้อย
ละ 68.5 ไม่มีคนป่วย จ านวน 126 คน ร้อยละ 
31.5 โดยเพศหญิงป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
จ านวน 150 คน ร้อยละ 54.7 มากกว่าเพศชาย
ซึ่งป่วยจ านวน 124 คน ร้อยละ 45.3 เด็กป่วย
เป็นโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด โดยช่วงอายุ 0-5 
ปี ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจ านวน 104 
คน ร้อยละ 38.0 และกลุ่มตัวอย่างป่วยเป็นโรค
อุจจาระร่วงมากที่สุดในช่วงเดือน มีนาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 จ านวน  238 คน ร้อยละ 
70.2 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรค
อุจจาระร่วงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี  ซึ่งยังไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเร่ืองการป้องกัน
โรค  ดั งนั้ น ผู้ดู แล เด็ ก จึ ง เป็ นบุ คคลที่ มี
ความส าคัญอย่างย่ิงในการช่วยป้องกันโรค
อุจจาระร่วงที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ซ่ึงการเกิดโรค
อุจจาระร่วงมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรค ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย 
เพื่อทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในผู้ดูแลเด็ก และเป็น
แนวทางในแก้ไขปัญหาโรคอุจจาระร่วงที่เกิด
ขึ้นกับเด็กรวมทั้งคนในชุมชน ตลอดจนเป็น
แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป จึงได้มีการศึกษา ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็ก
ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี : กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย 
ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี  : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ  
1. พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระ

ร่วงของผู้ดูแลเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี  : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. ปัจจั ยที่ มี ความสั มพันธ์กั บ
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี  : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 

2.1 ปัจจัยทางชีวสังคม ประกอบ ด้วย 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
จ านวนเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี ในครัวเรือน และ
การเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของเด็ก 

2.2  ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง  ความรู้เร่ืองการให้นม
เด็ก การชงนม การเตรียมอาหารให้เด็ก การ
ก าจัดขยะ และการใช้ส้วม การรับรู้ต่อโอกาส
เสี่ยง ความรุนแรงของการเป็นโรคอุจจาระร่วง  
และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง 

2.3 ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย ทักษะใน
การให้นมบุตร การชงนมและการเตรียมอาหาร
ให้บุตร การเข้าถึงบริการสาธารณสุข แหล่งขาย
อาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิ บาล แหล่ ง

เพาะพันธุ์หนู แมลงวัน และสัตว์น าโรคอื่น  ๆ
การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการป้องกันโรค และแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่
สะอาด 

2.4 ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย แรง
สนับสนุนจากบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชน การ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จาก
สื่อใกล้ตัว การได้ รับค าแนะน าจากสถาน
บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรค
อุจจาระร่วง และนโยบายการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในชุมชน 

3. ตัวแปรที่ร่วมกันท านายพฤติกรรม
ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงใน
เด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี : กรณีศึกษาหมู่บ้านระ
กาย  ต าบลจอหอ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งห วั ด
นครราชสีมา 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิ จัยค ร้ังนี้ เป็นการวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ผู้ดูแลเด็กอายุระหว่าง 0- 5 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่ หมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 172 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ เป็นผู้ดูแลเด็กอายุระหว่าง 0- 5 ปี  
จ านวน 120 คน ตามวิธีของ Taro Yamane โดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี  โดยใช้สถิติไคสแควร์ ค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์
หาปัจจัยที่ท านายพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กใน
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 
0-5 ปี โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของ
ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
อายุระหว่าง 0-5 ปี อยู่ในระดับดี ปัจจัยทางชีว
สังคมไม่มีความสัมพันธ์กับของผู้ดูแลเด็กใน
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 
0-5 ปี ส่วนปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ความรู้เร่ืองการให้นม
เด็ก การชงนม การเตรียมอาหารให้เด็ก การ
ก าจัดขยะ และการใช้ส้วม การรับรู้ต่อโอกาส
เสี่ยง ความรุนแรงของการเป็นโรคอุจจาระร่วง
ในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี และเจตคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการของผู้ดูแลเด็กในการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ ระหว่าง 0-5 ปี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ทักษะในการให้นม
บุตร การชงนมและการเตรียมอาหารให้บุตร 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข แหล่งขายอาหาร
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล แหล่งเพาะพันธุ์ หนู 
แมลงวันและสัตว์น าโรคอื่นๆ การก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ
ป้องกันโรค และแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแล

เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ส าหรับปัจจัยเสริม ได้แก่  แรง
สนับสนุนจากบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชน 
การได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
จากสื่อใกล้ตัว การได้รับค าแนะน าจากสถาน
บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรค
อุจจาระร่วง และนโยบายการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .01  ส าหรับปัจจัยที่มีอ านาจ
ในการท านายสูงสุด คือ ปัจจัยน าในส่วนที่เป็น
เจตคติ และปัจจัยร่วมท านาย ได้แก่ ปัจจัยน า
ในส่วนที่เป็นความรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
ซึ่งสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี ได้ร้อยละ 23.0 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ลท าให้ได้
ข้อสรุป ดังนี้ 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของ
การวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัยครั้งนี้
คือ  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี  : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ดูแลเด็กจะมีพฤติกรรมในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี ได้อย่าง
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ถูกต้องพึงประสงค์ ต้องเป็นไปตามทฤษฎี 
PRECEDE Model ที่ได้น ามาวิเคราะห์ และท า
ให้ทราบว่า ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กใน
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 
0-5 ปี : กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงของผู้ดูแลเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติซึ่ งไม่สามารถยอมรับ
สมมุติฐานที่ 1 ได้ 

ปัจจัยน าในส่วนที่ เป็นความรู้ และ
ปัจจัยน าในส่วนที่เป็นเจตคติ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการ
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 
ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.01 ตามล าดับ ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 ทุก
ตัวแปร   

ปัจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค

อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง สนับสนุน
สมมุติฐานที่ 3 
 ปั จ จั ย เ ส ริ ม  มี ค ว า มสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการ
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-
5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานที่ 4 

 ตัวแปรที่สามารถท านาย
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปีได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน  4 ตัว
แปร ได้แก่ ปัจจัยน า ในส่วนที่เป็นความรู้ 
และ ปัจจัยน า ในส่วนที่เป็นเจตคติ ปัจจัยเอื้อ 
และปัจจัยเสริม แสดงว่าตัวท านายทั้ง 4 ตัว 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมของผู้ดูแล
เด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี ได้ร้อยละ 23.0 และตัวแปรที่มี
อ านาจในการท านายสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยน า 
ในส่วนที่ เป็นเจตคติ  ข้อพิจารณาดังกล่าว
สนับสนุนสมมติฐานที่ 5 คือ ปัจจัยน า ปัจจัย
เอื้อ  ปัจ จัยเสริม  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี ได้
ดีกว่าการท านายจากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
เพียงตัวเดียว 
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