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รายงานการวิจัย 
 

ความเชื่อดานสุขภาพที่มผีลตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกในเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสัตวปก  ตําบลสิงห  อําเภอบางระจัน  จังหวัดสิงหบุร ี

Health Belief Affecting Avian Influenza Preventive Behavioron Poultry 
Production of Farmers in Sing Subdistrict, Bang Rachan District, 

Sing Buri Province 
 

                                                                                                                       ศิวพร   การะเวที1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกของ
เกษตรกรผู เ ล้ียงสัตวปกในเขตตําบลสิงห 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  กลุมตัวอยาง 
จํานวน 139 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ ทดสอบความสัมพันธ t- test  
และ One way ANOVA 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระดับความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดนกโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 
74.1 มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอย
ละ 56.1  คาความสัมพันธระหวางความเชื่อ
ดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ .05 

และการรับรูประโยชนของการปองกันโรค
ไขหวัดนกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนกโดยรวมอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติที่ .05 และพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกดานการปองกันจากการสัมผัส
สัตวปก กับพฤติกรรมดานการบริโภคสัตว
ปกมีความสัมพันธกับความเชื่อดานสุขภาพ
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติที่ .05 

 
คําสําคัญ : ความเชื่อดานสุขภาพ, พฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดนก, เกษตรกรผูเล้ียง
สัตวปก, โรคไขหวัดนก 
 
Abstract 
        The purpose of this research was 
aimed to study health belief affecting Avian 
Influenza preventive behavior on poultry 
production of farmers in Sing Subdistrict, 

1 บัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Bang Rachan District, SingBuri Province. 
Sample of 139 were obtained by purposive 
Sampling Theinstument used in the research 
was the questionnaire constructed by the 
researcher. Statistical package was used for 
data analysis for percentage, mean, standard 
deviation correlation coefficient, t–test and 
one way  anova 
        The research findings  were found  that 
: Health belief affecting avian Influenza 
preventive behavior on poultry production of 
farmers in Sing Sub district, Bang Racha 
District, Sing Buri Province were at the high 
level which was 74.1%.  The Affecting 
Avian Influenza preventive behavior were at 
a moderate level which was 56.1% .Health 
belief had relation with Avian Influenza 
preventive behavior of farmer with statistical 
significance level of .05 Perceived 
benefitsof preventing Avian Influenza had 
relation ship with Avian Influenza 
preventive behavior of farmer with statistical 
significance level of .05 The Behavior to 
preventex posure concerning a poultryhad 
relation ship with health belief affecting 
Avian Influenza preventive behavior with 
statistical significance level of .05 The 
poultry consumption behavior had relation 
with health belief affecting Avian Influenza 
preventive behavior with statistical 
significance  level of .05  
 

Key words : Health  Belief, health behavior 
development  avian influenza prevention, 
Farmers,  Avian influenza (bird  flu)  
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ไขหวัดนกเปนโรคที่เกิดขึ้นในสัตว
ปกเกิดจากเชื้อไวรัส AvianInfluenza Type A 
ในตระกูล  Orthmyxoviridae ซ่ึ ง เปน  RNA 
ไวรัสชนิดมีเปลือกหุมโดยมีแอนติเจนที่สําคัญ
คือ Hemagglutinin (H) และ Neuraminidase 
(N) (สํานักระบาดวิทยา, 2548) 

ประเทศไทย เร่ิมมีการระบาดมาสูคน
เดือนมกราคม พ.ศ.2547 โดยเปนผูปวยเด็กจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ตอมามีรายงานผูปวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และ
เสียชีวิตจากระบบการหายใจลมเหลว และกลุม
อาการที่อวัยวะไมสามารถทํางานไดตามปกติ  
การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกยังคงมี
ตอไปอีก เนื่องจากมีการตายของไกบานและ
ไก ชนที่ ช าวบ าน เ ล้ี ยงไว อยู ตลอดเวลา 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2547) จากขอมูลการ
เฝาระวังไขหวัดนกในคน 

จังหวัดสิงหบุ รี  ไมพบผูปวยโรค
ไขหวัดนก พบสัตวปกติดเชื้อโรคไขหวัดนก
หลายจุดครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งจังหวัด และ
เปนพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงสัตวปก (จิราภา  
รามัญวงษ, 2547) 

ตําบลสิงห อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี เปนตําบลที่มีการเลี้ยงสัตวปกของ
เกษตรกรเปนจํานวนมาก มีการเลี้ยงไกเนื้อใน
ระบบฟารมเปดไลทุง  เกษตรกรผูเล้ียงสัตวปก
เปนผูที่ตองสัมผัสใกลชิดกับสัตวปกจึงมีความ
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เสี่ยงสูงที่จะไดรับเชื้อโรคไขหวัดนก ดังนั้น
มาตรการในการปองกันโรคไขหวัดนกที่ดี
ที่สุดคือตองทําใหประชาชนมีความรูมีความ
ตระหนักที่จะปองกันปญหาสุขภาพนั้นตองมี
คว ามพร อมทางด านจิ ต ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ
พฤติกรรมอันสัมพันธกับเงื่อนไขนั้นๆ โดยถูก
กําหนดจากการรับรูภาวะสุขภาพประกอบดวย 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของปญหาสุขภาพ การ
รับรูความรุนแรงของปญหาสุขภาพ การรับรู
ประโยชนของพฤติกรรมการปองกันปญหา
สุขภาพ ตนเองจากการติดโรคไขหวัดนก 
ทฤษฎีดานพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถอธิบาย
ได คือ  แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ(Health 
Belief Model) ซ่ึงถูกพัฒนาโดย Rosenstock 
(1974) ซ่ึ ง ร ะ บุ ว า ก า รที่ บุ ค คลจะแสดง
พฤติกรรม และการรับรู อุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการปองกัน  เจ าหน าที่
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในระดับสถานี
อนามัย มีหนาที่สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีปราศจากโรคจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ ยวกับความเชื่ อด านสุขภาพที่มีผลตอ
พฤติกรรมการปองกัน โรคไขหวัดนกของ
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวปกในตําบลสิงห อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานสรางเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนกที่ถูกตองแกเกษตรกร
และประชาชนตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความเชื่อดานสุขภาพ
ในเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปกตําบลสิงห อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

2. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคไขหวัดนกในเกษตรกรผู เล้ียง
สัตวปกตําบลสิงห อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคไขหวัดนกในเกษตรกรผู เล้ียง
สัตวปกตําบลสิงห อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกใน
เกษตรกร  ผู เ ล้ียงสัตวปกของตําบลสิงห 
อําเภอบางระจนั จังหวัดสิงหบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เ ร่ืองพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกในเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปกตําบล
สิงห อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปน
การศึกษาสถานภาพของตัวแปรตางๆ เพื่อ
มุงเนนที่จะบรรยายลักษณะประชากรที่ศึกษา
เปนการเก็บรวบรวมขอมูล วันที่ 1 ถึง 20 
กุมภาพันธ 2554 โดยใชแบบสอบถามในกลุม
ตัวอยางจํานวน 139 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา  (Content Validity) แลวนําไป
ทดลองใชกับเกษตรกรผู เ ล้ียงสัตวปกใน
ตําบลโพชนไก  อําเภอบางระจัน  จังหวัด
สิงหบุรี แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือโดยใชสูตรแบบสัมประสิทธิ์
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แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) 
 
ผลการวิจัย          

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ข อ มู ลส ว นบุ ค คล  พบว า  ก ลุ ม

ตัวอยางเปนเพศชาย (รอยละ 64.0) มากกวา  
เพศหญิง  (รอยละ  36.0) สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 51-70 ป (รอยละ 48.9)  ทุกคนมีเชื้อ
ชาติไทยและนับถือ ศาสนาพุทธ  สวนใหญมี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา  (รอยละ 
74.1) มีผูไมไดเขาหรือไมไดเรียนหนังสือ 
รอยละ  5.8 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก (รอยละ 53.2)
ส วน ใหญ มี ร า ย ไ ด เ ฉ ลี่ ย ต อ เ ดื อนของ
ครอบครัว 1-5,000 บาท (รอยละ 51.1) โดยมี
รายไดต่ําสุด 500 บาท สูงที่สุด 40,000 บาท 

 ขอมูลดานการเลี้ยงสัตวปก พบวา  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการ
เล้ียงสัตวปก 1-20 ป (รอยละ 53.2) การเลี้ยง
ต่ําสุด 1 ป สูงที่สุด 64 ป โดยสวนใหญเปน
การเลี้ยงไกชน (รอยละ 87.8) มีวิธีการเลี้ยง
แบบปลอยหากินตามธรรมชาติ (รอยละ 85.7)  
และในรอบ 1 ปที่ผานมามีสัตวปกที่เล้ียงไว
ในบานและสัตวปกในหมูบานเคยปวยหรือ
ตายอยางผิดปกติ รอยละ 11.5 และ 15.8 ตาม 
ลําดับ 

ขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรค
ไขหวัดนก พบวา กลุมตัวอยางทุกคนเคยได
รับรูขาวสารเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก  เชน 
สถานการณการระบาดของโรค  วิ ธีการ
ปองกันและควบคุมโรค  โดยมีการรับรู

ขาวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุขมากที่สุด 
(รอยละ 97.1) รองลงมา คือโทรทัศน (รอยละ 
95.7) 

2. ขอมูลเ ก่ียวกับความเชื่อดาน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับความเชื่อด านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคไขหวัดนกโดยรวมอยูในระดับดี 
(รอยละ  74.1 คะแนนเฉลี่ย เทากับ  24.8 
คะแนน) โดยมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
ปวยเปนโรคไขหวัดนก การรับรูความรุนแรง
ของโรคไขหวัดนก การรับรู ประโยชนของ
การปองกันโรคไขหวัดนกและการรับรู
อุปสรรคของการปองกันโรคไขหวัดนก อยู
ในระดับดี (รอยละ 71.9, 83.5, 92.8 และ 61.2 
ตามลําดับ) 

3. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนก 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(ร อยละ  5 6 . 1  คะแนนเฉลี่ ย เท ากับ  4 3 
คะแนน) โดยมีพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกดานการบริโภคสัตวปก และดาน
การปองกันจากการสัมผัสสัตวปกอยูในระดับ
ดี (รอยละ 80.6 และ 54.0) สวนพฤติกรรม
การปองกันโรคดานการเลี้ยงสัตวปกและดาน
การควบคุมโรคและการทําลายสัตวปก อยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 61.9 และ 51.8) 

4. ขอมูลความสัมพันธระหวาง
ความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนก 
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จากการศึกษา  พบวา  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวโดยความเชื่อดานสุขภาพมี
ความ สัมพันธกับพฤติกรรมกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดนกโดยรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  แตมีความสัมพันธใน
ระดับต่ํามาก (r² = 0.24, p < .05) 

สํ าห รับคว ามสั มพั นธ ร ะหว า ง
องคประกอบทั้ง 6 ดานของความเชื่อดาน
สุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัด
นกโดยรวม  พบว า  ส วนของการรั บ รู
ประโยชนของการปองกันโรคไขหวัดนก มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r² = 0.31, 

p < .05)   
ส ว น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง

พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกทั้ง 6 
ดาน กับความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม พบวา
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกดานการ
ปองกันจากการสัมผัสสัตวปก และพฤติกรรม
ดานการบริโภคสัตวปก มีความสัมพันธกับ
ความ เชื่ อ ด านสุ ขภ าพโดยรวมอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธใน
ระดับต่ํา  (r² = 0.27, p < .05) และในระดับ
ต่ํามาก (r² = 0.23, p < .05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดนกโดยมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การปวยเปนโรคไขหวัดนก การรับรูความ
รุนแรงของโรคไขหวัดนก การรับรู ประโยชน
ของการปองกันโรคไขหวัดนกและการรับรู

อุปสรรคของการปองกันโรคไขหวัดนก อยู
ในระดับดี 

2. พฤติ ก รรมการป อ งกั นโรค
ไขหวัดนกโดยมีพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดนกดานการบริโภคสัตวปก และดาน
การปองกันจากการสัมผัสสัตวปกอยูในระดับ
ดี สวนพฤติกรรมการปองกันโรคดานการ
เล้ียงสัตวปกและดานการควบคุมโรคและการ
ทําลายสัตวปก  อยูในระดับปานกลาง  

3. ความเชื่อดานสุขภาพมีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนกโดยรวมมีความ 
สัมพันธในระดับต่ํามาก 

สํ าห รับคว ามสั มพั นธ ร ะหว า ง
องคประกอบทั้ง 6 ดานของความเชื่อดาน
สุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัด
นกโดยการรับรูประโยชนของการปองกัน
โรคไขหวัดนก มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดนก มีความสัมพันธอยู
ในระดับต่ํา   

ส ว น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกทั้ง 6 
ดานกับความเชื่อดานสุขภาพโดยพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดนกดานการปองกัน
จากการสัมผัสสัตวปก และพฤติกรรมดาน
การบริโภคสัตวปก มีความสัมพันธกับความ
เชื่อดานสุขภาพ โดยมีความ สัมพันธในระดับ
ต่ํา และในระดับต่ํามาก 
 
ขอเสนอแนะ 

การสรางและขยายเครือขายเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดนกมีความสําคัญ เปนการกระตุน
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ใหเยาวชนและประชาชน มีการตื่นตัว และ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคไขหวัดนกที่อาจ
เกิดขึ้น  และการเฝาระวังการระบาดของโรค
ในพื้นที่ โดยจัดใหมีระบบจัดเก็บ ระบบการ
บริหารจัดการขอมูลการสื่อสาร การรายงาน
สถานการณการปวยหรือตายของสัตวปกแก
เจ าหน าที่ ผู เ กี่ ยวของอย างรวดเร็ว  การ
ประชาสัมพนัธเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันโรคไขหวัดนก  ใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางจริงจัง การ
จัดหาอุปกรณปองกันโรค เชน หนากาก ถุง
มือ  ปูนขาว  น้ํ ายาฆาเชื้อไว เพื่อแจกหรือ

จําหนายใหแกเกษตรกรในราคาถูก เพื่อให
เกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
โรคไขหวัดนกที่ถูกตอง                              

วิจัยตอไปควรมีการศึกษาปจจัยเชิง
คุณภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค 
สังเกตและติดตามความกาวหนาของปญหา
ด านสุ ขภ าพ  ภาวะ เ จ็ บป ว ยที่ พบ  และ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาดานสุขภาพ 
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้นในอันที่จะเปน
ประโยชนตอพื้นที่ที่พบผูปวย กับ พื้นที่ที่ไม
พบผูป วยว ามีความแตกต างกันหรือไม 
อยางไร 
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