
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย 

 ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

บรรณวุฒิ สายะสนธิ 
 

บทคัดยอ 
 

โรคปากและเทาเปอยเปนโรคติดตอรุนแรงในปศุสัตวท่ีกอใหเกิดความเสียหายเชิงเศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะในโคนม การควบคุมและปองกันโรคท่ีไดผล มักข้ึนอยูกับพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในฟารม ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย

ใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา จํานวนกลุมตัวอยาง 260 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบ และศึกษาความสัมพันธโดยวิธีทางสถิติใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ดวยวิธี Spearman's correlation coefficient ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีความรูและพฤติกรรม

ในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยอยูในระดับดี ทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและ

เทาเปอยอยูในระดับเปนกลาง เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมท่ีมีประสบการณการเลี้ยงโคนม และขนาดฟารมโคนมท่ี

แตกตางกัน มีความรูในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย

ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมพบวา ความรูและทัศนคติ ความรูและพฤติกรรม และทัศนคติและพฤติกรรมการ

ควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เม่ือวิเคราะหรายขอแบบสอบถามทัศนคติ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมบางสวนมีทัศนคติในเชิงลบ ไดแก 

การรีบขายโคนมท่ีปวยดวยโรคปากและเทาเปอยออกจากฝูง การไมแยกเลี้ยงโคนมตัวใหมและตรวจโรคกอน

นําเขารวมฝูง และการฉีดวัคซีนไมใหผลในการปองกันโรคปากและเทาเปอย จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสนสวนใหญมีความรูและพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทา

เปอยอยูในระดับดี แตมีทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยอยูในระดับเปนกลาง ดังนั้นจึง

ควรสงเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยใหมีระดับท่ีดีข้ึนเพ่ือให

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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Knowledge, attitude and practice on foot and mouth disease control and 

prevention of dairy farmers in Kamphaeng Saen district,  

Nakhon Pathom province 

Bannawut Sayasonthi 

Abstract 

Foot and mouth disease (FMD) is a severely contagious disease in livestock industry which 

causes tremendous damage in term of economics and socials especially in dairy cattle. Effective 

ways of control and prevention usually rely on farmer’s practice to control and prevention against 

the disease in their farms. The objective of this study aims at acquiring knowledge, attitude and 

practice on foot and mouth disease control and prevention of dairy farmers in Kamphaeng Saen 

district, Nakhon Pathom province by using descriptive statistics method on a group of 260 

purposive samplings. Data collecting were done by using questionnaires. Data analysis were done 

by using descriptive statistics and comparison. Their relations were studied with statistical method 

using correlation coefficient by Spearman’s correlation coefficient way. The results showed that 

dairy farmer’s knowledge and practice on control and prevention against FMD were in a good 

level. In term of attitude towards control and prevention against FMD were in a medium level. The 

study revealed that dairy farmers with different experiences and different farm capacity have 

statistical significance differences to their knowledge towards control and prevention against FMD. 

In term of relations analysis between knowledge, attitude and practice on foot and mouth disease 

control and prevention of dairy farmers found that knowledge and attitude, knowledge and 

practice, and attitude and practice on foot and mouth disease control and prevention have 

statistical significantly positive relations in a low level. When analysis on attitude questionnaire 

were done one by one, the results showed that some of the dairy farmers had negative attitude, 

such as selling off cattle with FMD from their herds, disseperations of new cattle members from 

the herd, no disease examination before entering to their herd ineffective vaccination against FMD. 

From the study, it showed that most farmers in Kamphaeng Saen district had high level of 

knowledge and practice on foot and mouth disease control and prevention but medium level in 

their attitude. Thus, positive changes in attitude towards control and prevention against FMD 

should be promoted in order to upgrade skills of control and prevention against FMD in 

Kamphaeng Saen district to a higher level of efficiency and effectiveness. 

Keywords: knowledge, attitude, practice, foot and mouth disease control and prevention, dairy 

farmers 
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บทนํา 

โรคปากและเทาเปอย หรือ Foot and Mouth Disease (FMD) เปนโรคติดตอท่ีแพรกระจายอยาง

รวดเร็วในสัตวกีบคูทุกชนิด ท้ังสัตวเลี้ยงและสัตวปา เปนโรคประจําถ่ินในประเทศไทยเชนเดียวกับประเทศ

กําลังพัฒนาอ่ืนๆ (King, 2013) และสรางความเสียหายอยางมากตอเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ โรค

ปากและเทาเปอยมีสาเหตุมาจากเชื้อ Foot-and-Mouth disease virus (FMDV), Genus Aphthovirus, 

Family Picornaviridae (King, 2000) อาการท่ีสําคัญ ไดแก เกิดตุมน้ําใสท่ีปาก เหงือก และลิ้น บริเวณกีบ

เทามีแผล มีไขสูง สัตวกินอาหารไดนอย ออนแอ จนกระท่ังตายเนื่องจากมีโรคแทรกซอน เชื้อ FMDV จําแนก

ออกเปน 7 ซีโรไทป ไดแก ซีโรไทป O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 และ SAT3 ในประเทศไทยพบรายงานการ

ระบาดของ 3 ซีโรไทป ไดแก ซีโรไทป A, O และ Asia1 (อําพัน และวรากร, 2549; นิรันดร และจีระ, 2541) 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในโคนมตอเนื่องกันมาตั้งแตป 

2560-2563 แมวากรมปศุสัตวจะมีมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดของโรคโดยควบคุมการเคลื่อนยาย

สัตวและซากสัตว และการฉีดวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับสัตว แตการระบาดของโรคท่ีพบติดตอกันทุกป

อาจมีปจจัยอ่ืนท่ีเปนสาเหตุทําใหการควบคุมและปองกันโรคในฟารมไมดีพอ ท้ังนี้การควบคุมและปองกันโรค

จะประสบผลสําเร็จไดจําเปนตองไดรับความรวมมือท่ีดีท้ังจากเจาหนาท่ีภาครัฐและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ผูเก่ียวของท้ังหมดตองมีความรูและทัศนคติท่ีดีจึงจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง ซ่ึงตามแนวคิดของบลูม 

(Bloom, 1964) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติวาทัศนคติเปน

ตัวเรงใหเกิดการปฏิบัติและความรูจะไมถูกนํามาใชหรือลงมือปฏิบัติจนกวาจะเกิดทัศนคติท่ีมากพอตอการ

ปฏิบัตินั้นๆ ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรค

ปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะทําใหทราบสถานะ

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรในพ้ืนท่ี สามารถ

นําความรูท่ีไดไปใชวางแผน สงเสริมใหความรูปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรค

ในฟารมใหดีและถูกตองยิ่งข้ึน 

อุปกรณและวิธีการ 

ขอบเขตการศึกษาและการเก็บขอมูล 

ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 โดยสุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลท้ังหมด 4 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป ขอมูล

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ตรวจ 

สอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถาม วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและ

เทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกับขอมูลท่ัวไป โดยทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร

หรือกลุม โดยสุมตัวอยางแตละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-Test) จากคาสถิติแบบ 

t-Test และทดสอบความแตกตางในกรณีท่ีตองการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป โดย
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ใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) จากสถิติแบบ F–Test และทดสอบคาเฉลี่ยความ 

แตกตางรายคูโดยวิธี Scheffe อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมโดยใชการ

ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธี Spearman's correlation coefficient 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) จากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท้ังหมดจํานวน 706 ราย กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ี

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 

254 ราย ผูวิจัยดําเนินการเก็บตัวอยางแบบสอบถาม 260 ราย  

2. จัดทําแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลแบงเปน 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 ความรู

ในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย สวนท่ี 3 ทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทา

เปอย และสวนท่ี 4 พฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย  

3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเนื้อหาและคุณภาพของแบบสอบถามโดยใชการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญดานโรคปากและเทาเปอย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการนําไป

ทดลองใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีไมไดอยูในกลุมตัวอยางท่ี

ทําการศึกษา จํานวน 30 ราย และคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach's alpha coefficient)  

4. เก็บขอมูลโดยการใหเกษตรกรท่ีเปนเจาของฟารมโคนมเปนผูตอบแบบสอบถาม  

4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการเลี้ยงโคนม การ

ไดรับรองฟารม GAP ประวัติการเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารม และขนาดฟารมโคนม 

4.2 สวนท่ี 2 ความรูในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย มีคําถามจํานวน 11 ขอ 

การใหคะแนนแตละขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จัดกลุมระดับความรูเก่ียวกับการ

ควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยเปน 3 ระดับ จากการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น คือ 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนระดับการประเมิน  

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (1 – 0) / 3  = 0.33 

ดังนั้น จําแนกระดับความรูออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความรูดี  ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.67 – 1.00  

ระดับความรูปานกลาง ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.34 – 0.66   

ระดับความรูไมดี  ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.33   

   4.3 สวนท่ี 3 ทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย มีคําถามเชิงบวกและ

เชิงลบ จํานวน 9 ขอ กําหนดคําตอบในแตละขอเปน 5 ระดับความคิดเห็น ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด ใหคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  
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ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ 

มากท่ีสุด 5 1 

มาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 

นอย 2 4 

นอยท่ีสุด 1 5 

จัดกลุมระดับทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยเปน 3 กลุม แปลผลระดับการ

ประเมินโดยการใชคาเฉลี่ย 3 ระดับ จากการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนน

ต่ําสุด) / จํานวนระดับการประเมิน  

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (5 – 1) / 3  = 1.33 

ดังนั้น จําแนกระดับทัศนคติออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับทัศนคติเปนบวก ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00  

ระดับทัศนคติเปนกลาง ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66 

ระดับทัศนคติเปนลบ ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33  

4.4 สวนท่ี 4 พฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย มีคําถามเชิงบวก

และเชิงลบ จํานวน 9 ขอ กําหนดคําตอบในแตละขอเปน 3 ระดับพฤติกรรม ไดแก ทําทุกครั้ง ทําบางครั้ง ไม

เคยทํา ใหคะแนนระดับพฤติกรรม ดังนี้ 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน 

พฤติกรรมเชิงบวก พฤติกรรมเชิงลบ 

ทําทุกครั้ง 2 0 

ทําบางครั้ง 1 1 

ไมเคยทํา 0 2 

แปลผลระดับการประเมินโดยการใชคาเฉลี่ย 3 ระดับ จากการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น 

คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนระดับการประเมิน  

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (2 – 0) / 3 = 0.66 

ดังนั้น จําแนกระดับพฤติกรรมออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  

 พฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคดี  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.34 – 2.00 

 พฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปานกลาง  ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.67 – 1.33  

 พฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคไมดี  ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.66 

5. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา

เปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดวยคาเฉลี่ย 
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วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการเลี้ยงโคนม การไดรับ 

รองฟารม GAP ประวัติการเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารม และขนาดฟารมโคนม โดยทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยของประชากรหรือกลุม โดยใชสถิติแบบ t-Test หรือ F-Test กรณีท่ีผลการทดสอบสถิติ F-Test 

พบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะดําเนินการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี Scheffe และวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมโดยใชการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธี Spearman's correlation coefficient 

แปลผลระดับของความสัมพันธอางอิงตาม Schober et al. (2018) ดังนี้ 0.90-1.00, 0.70-0.89, 0.40-0.69, 

0.11-0.39 และ 0.00-0.10 หมายถึงมีความสัมพันธกันสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามากหรือมีความสัมพันธกัน

อยางไมมีนัยสําคัญ ตามลําดับ 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวาสวน

ใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57.70 มีอายุระหวาง 41-60 ป คิดเปนรอยละ 46.20 การศึกษาสวนใหญอยู

ในระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. คิดเปนรอยละ 46.50 ประสบการณการเลี้ยงโคนมสวนใหญมีประสบการณ 

มากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 43.50 การไดรับรองฟารม GAP คิดเปนรอยละ 71.50 สวนใหญไมเคยมีประวัติ

การเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารม คิดเปนรอยละ 85.00 และขนาดฟารมโคนมเปนขนาดกลาง คิดเปน

รอยละ 62.30 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n = 260) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

                     ชาย 150 57.70 

                     หญิง 110 42.30 

อาย ุ

                    18–30 ป  34 13.10 

                    31–40 ป 96 36.90 

                    41–60 ป 120 46.20 

                    มากกวา 60 ป  10 3.80 

ระดับการศึกษา   

                     ประถมศึกษา 93 35.80 

                     มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 121 46.50 

                     อนุปริญญา หรือ ปวส. 36 13.80 

                     ปริญญาตรีและสูงกวา 10 3.80 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ประสบการณการเล้ียงโคนม  

                    นอยกวา 3 ป 26 10.00 

                    3–6 ป 83 31.90 

                    7–9 ป 38 14.60 

                    มากกวา 9 ป  113 43.50 

การไดรับรองฟารม GAP 

                    ไดรับรองฟารม GAP 186 71.50 

                    ไมไดรับรองฟารม GAP 74 28.50 

ประวัติการเกิดโรค FMD ในฟารม 

                    เคยมีประวัติการเกดิโรค FMD ในฟารม  39 15.00 

                    ไมเคยมีประวัติการเกิดโรค FMD ในฟารม  221 85.00 

ขนาดฟารมโคนม 

                    ขนาดเล็ก (1–20 ตัว) 98 37.70 

                    ขนาดกลาง (21–100 ตัว) 162 62.30 

จากการศึกษาระดับความรูในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

ในพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 260 ราย มีคําถามจํานวน 11 ขอ ผลการศึกษาพบวาเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนม มีความรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูในการควบคุมและปองกันโรคปาก

และเทาเปอย เทากับ 0.81 (SD=0.16) โดยมีเกษตรกรท่ีมีความรูระดับดี ปานกลาง และไมดี จํานวน 209 (80.38%), 

47 (18.08%) และ 4 (1.54%) ราย ตามลําดับ (ตารางท่ี 5 และ 2) 

ระดับทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ี

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 260 ราย มีคําถามเชิงบวกและเชิงลบ รวมจํานวน 9 ขอ ผลการ 

ศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีทัศนคติอยูในระดับเปนกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับทัศนคติใน

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย เทากับ 3.40 คะแนน (SD=0.62) และมีเกษตรกรท่ีมีทัศนคติระดับ

เปนบวก เปนกลาง และเปนลบ จํานวน 62 (23.85%), 179 (68.85%) และ 19 (7.30%) ราย ตามลําดับ (ตาราง

ท่ี 5 และ 3) 

ระดับพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ี

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 260 ราย มีคําถามเชิงบวกและเชิงลบ รวมจํานวน 9 ขอ ผลการ 

ศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีพฤติกรรมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับพฤติกรรมในการ

ควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย เทากับ 1.39 คะแนน (SD=0.28) และมีเกษตรกรท่ีมีพฤติกรรมระดับดี 

ปานกลาง และไมดี จํานวน 135 (51.92%), 121 (46.54%) และ 4 (1.54%) ราย ตามลําดับ (ตารางท่ี 5 และ 4)  
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ตารางท่ี 2 ความรูในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n = 260) 

คําถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 

1.  โรคปากและเทาเปอยมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 207 (79.60) 53 (20.40)  

2.  โรคปากและเทาเปอยเปนโรคท่ีเปนไดเฉพาะโค-กระบือเทาน้ัน  180 (69.20) 80 (30.80) 

3.  โคท่ีเปนโรคปากและเทาเปอยมีรอยโรคคือมีตุมใสท่ีริมฝปาก เหงือก ล้ิน ไรกีบ และเตานม  237 (91.20) 23 (8.80) 

4.  เชื้อท่ีกอโรคปากและเทาเปอยขับออกจากรางกายสัตวปวยทางนํ้านมและนํ้าเชื้อจากพอ

พันธุได  

195 (75.00) 65 (25.00) 

5.  ยานพาหนะ คน นก หนู สุนัข และแมลง เปนพาหะนําโรคปากและเทาเปอยได  234 (90.00) 26 (10.00) 

6.  เม่ือพบวาโคนมบางตัวในฟารมแสดงอาการโรคปากและเทาเปอยจะตองรีบแยกโคปวย

ออกมาเล้ียงอีกคอกตางหาก  

234 (90.00) 26 (10.00) 

7.  วัคซีนท่ีใชปองกันโรคปากและเทาเปอยควรฉีดครั้งแรกใหลูกโคอายุ 8 เดือนขึ้นไป 227 (87.30) 33 (12.70) 

8.  การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหโคนมตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว ใหฉีด     

ตัวละ 1 ซีซี เขาใตผิวหนัง  

221 (85.00) 39 (15.00) 

9.  โคนมท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยครั้งแรกในชีวิต ควรจะฉีดกระตุนอีก

ครั้งหางจากครั้งแรก 6 เดือน  

178 (68.50) 82 (31.50) 

10. พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคปากและเทาเปอยควรฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยปละครั้งก็

เพียงพอ 

214 (82.30) 46 (17.70) 

11. โคนมท่ีไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยแลว จะไมติดเชื้อและเปนโรคปากและ

เทาเปอยเม่ือมีการระบาดของโรคในพ้ืนท่ี  

202 (77.70) 58 (22.30) 

 

ตารางท่ี 3 ทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n = 260)  

คําถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

เชิงบวก 

1. ทานคิดวาการใชนํ้ายาฆาเช้ือลางทําความสะอาดคอกและอุปกรณจะ

ชวยลดความเส่ียงตอการระบาดของโรค 

 

76  

(29.20) 

 

118  

(45.40) 

 

55 

(21.20) 

 

8  

(3.10) 

 

3  

(1.20) 

2. ทานคิดวาการขออนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา-ออกฟารมของทานได

จะมีความเส่ียงสูงท่ีบุคคลภายนอกน้ันจะนําเชื้อโรคปากและเทาเปอยมา

แพรกระจายในฟารมโคนมของทาน 

68  

(26.20) 

 

115  

(44.20) 

 

64  

(24.60) 

 

12  

(4.60) 

 

1  

(0.40) 

 

3. ทานคิดวาการเสียเงินเพ่ิมมากขึ้นในการทําฟารมใหไดมาตรฐาน ทํารั้ว

ลอมรอบฟารม มีการใช นํ้ ายาฆาเช้ือภายในฟารม จํากัดไม ให

บุคคลภายนอกและยานพาหนะเขาฟารมดีกวาเม่ือมีโรคปากและเทา

เปอยระบาดในฟารมแลวตองสูญเสียโคนมและสูญเสียรายได  

83 

(31.90) 

 

113  

(43.50) 

 

50  

(19.20) 

 

10  

(3.80) 

 

4  

(1.50) 

 

เชิงลบ      

1.  ทานคิดวาถาแจงเจาหนาท่ีปศุสัตววาโคนมในฟารมของทานเปนโรค

ปากและเทาเปอยจะทําใหทานขาดรายได เพราะตองหยุดสงนม 

27  

(10.40) 

61  

(23.50) 

37  

(14.20) 

84  

(32.30) 

51  

(19.60) 
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คําถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

2.  ทานคิดวาไมมีความจําเปนตองทําคอกสัตวปวยแยกตางหากเพราะเปน

การเพ่ิมภาระของทาน 

13  

(5.00) 

92  

(35.40) 

71  

(27.30) 

42  

(16.20) 

42  

(16.20) 

3.  ทานคิดวาการรีบขายโคนมท่ีปวยเปนโรคปากและเทาเปอยออกจากฝูง

จะลดการแพรระบาดและติดเช้ือโรคภายในฝูงของทาน 

36  

(13.80) 

84  

(32.30) 

81  

(31.20) 

33  

(12.70) 

26  

(10.00) 

4.  ทานคิดวาไมจําเปนตองมีการแยกเล้ียงโคนมตัวใหมและตรวจโรคสัตว

กอนนําเขารวมฝูงเพราะมีความยุงยากและเสียเวลา 

31  

(11.90) 

103  

(39.60) 

63  

(24.20) 

41  

(15.80) 

22  

(8.50) 

5.  ทานคิดวาการฉีดหรือไมฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยก็ มีผล

เหมือนกันเพราะเม่ือมีการระบาดของโรคปากและเทาเปอยแลวฟารม

ของทานก็เปนโรคปากและเทาเปอยเหมือนกัน 

26  

(10.20) 

 

84  

(32.30) 

 

94  

(36.20) 

 

45  

(17.30) 

 

11  

(4.20) 

 

6. ทานคิดวาการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยจะทําใหแมโคแทงได 

 

25  

(9.60) 

79  

(30.40) 

84  

(32.30) 

57  

(21.90) 

15  

(5.80) 

 

ตารางท่ี 4 พฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n = 260) 

คําถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 

ทําทุกครั้ง ทําบางครั้ง ไมเคยทํา 

เชิงบวก 

1.  เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานมีอาการของโรคปากและเทาเปอยทานจะรีบ

แจงเจาหนาท่ีปศุสัตวทันที 

206  

(79.20) 

36  

(13.80) 

18  

(6.90) 

2.  เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานแสดงอาการปวยทานจะรีบนําโคปวยออกไป

แยกเล้ียงตางหาก  

130  

(50.00) 

119  

(45.80) 

11  

(4.20) 

3.  ทานมีการใชนํ้ายาฆาเช้ือในการลางทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชกับโคนม

หลังจากการทํางานเสร็จ 

112  

(43.10) 

143  

(55.00) 

5  

(1.90) 

4.  ทานมีการใชนํ้ายาฆาเชื้อท่ียานพาหนะทุกคันกอนเขาฟารม 

 

90  

(34.60) 

157  

(60.40) 

13  

(5.00) 

5.  กอนท่ีทานจะซ้ือโคนมตัวใหมเขาฝูงทานจะตรวจสอบประวัติท่ีมาของโคตัวน้ันจน

ม่ันใจวาปลอดโรคปากและเทาเปอย 

128  

(49.20) 

112  

(43.10) 

20  

(7.70) 

6.  โคนมในฟารมของทานไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยอยางสมํ่าเสมอทุก     

4 เดือน 

198  

(76.20) 

52  

(20.00) 

10  

(3.80) 

เชิงลบ    

1. เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานเปนโรคปากและเทาเปอยทานจะรีบขาย 

   โคนมของทานไปยังฟารมอื่น 

148  

(56.90) 

65  

(25.00) 

47  

(18.10) 

2. ทานมักอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา-ออกฟารมของทานได 

 

59  

(22.70) 

158  

(60.80) 

43  

(16.50) 

3. เม่ือมีการซ้ือโคนมตัวใหมมาทานจะนําโคนมตัวน้ันเขารวมฝูงทันทีโดยไมมีการ 

   กักแยก 

61  

(23.50) 

134  

(51.50) 

65  

(25.00) 
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ตารางท่ี 5 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปาก

และเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n = 260) 

กลุมศึกษา 
จํานวนเกษตรกรท่ีไดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ)  คะแนน  

ดี/เปนบวก ปานกลาง/เปนกลาง ไมดี/เปนลบ    Mean±SD ระดับ 

ความรู 
209 

(80.38) 

47 

(18.08) 

4 

(1.54) 

   0.81±0.16    ดี 

ทัศนคติ 
62 

(23.85) 

179 

(68.85) 

19 

(7.30) 

   3.40±0.62 เปนกลาง 

พฤติกรรม 
135 

(51.92) 

121 

(46.54) 

4 

(1.54) 

   1.39±0.28    ดี 

SD: standard deviation (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและ

ปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรกับขอมูลท่ัวไป โดยใชสถิติ t-test หรือ F-test พบวาเกษตรกรท่ีมี

ประสบการณการเลี้ยงโคนมนอยกวา 3 ป มีคะแนนเฉลี่ยความรูต่ํากวากลุมท่ีมีประสบการณการเลี้ยงโคนม มากกวา 

9 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเกษตรกรท่ีมีขนาดฟารมโคนมขนาดเล็ก (1-20 ตัว) มีคะแนนเฉลี่ย

ความรูต่ํากวาเกษตรกรท่ีมีฟารมขนาดกลาง (21-100 ตัว) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและ

เทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามกลุมขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(คน)  

คะแนนเฉลีย่±SD 

ความรู ทัศนคต ิ พฤติกรรม 

เพศ     

   ชาย 150 0.82±0.16  3.38±0.60 1.40±0.28  

   หญิง 110 0.80±0.16  3.42±0.65 1.36±0.28  

อาย ุ     

   18 – 30 ป 34 0.77±0.17 3.44±0.64 1.34±0.33 

   31 – 40 ป  96 0.83±0.15 3.39±0.69 1.40±0.29 

   41 – 60 ป 120 0.82±0.16 3.40±0.58 1.38±0.25 

   มากกวา 60 ป 10 0.79±0.16 3.34±0.39 1.41±0.34 

ระดับการศึกษา     

   ประถมศึกษา 93 0.81±0.17 3.36±0.51 1.37±0.25 

   มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 121 0.81±0.15 3.45±0.67 1.42±0.29 

   อนุปริญญา หรือ ปวส. 36 0.84±0.11 3.28±0.67 1.35±0.26 

   ปริญญาตรีและสูงกวา 10 0.76±0.23 3.59±0.71 1.27±0.36 
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ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(คน)  

คะแนนเฉลีย่±SD 

ความรู ทัศนคต ิ พฤติกรรม 

ประสบการณการเลี้ยงโคนม 

   นอยกวา 3 ป 26 0.74±0.17
a
 3.65±0.47 1.38±0.33 

   3 – 6 ป 83 0.79±0.16 3.42±0.58 1.34±0.30 

   7– 9 ป 38 0.83±0.13 3.53±0.57 1.51±0.28 

   มากกวา 9 ป  113 0.81±0.16
b
 3.29±0.68 1.38±0.24 

การไดรับรองฟารม GAP     

   ไดรับรองฟารม GAP 186 0.82±0.15 3.41±0.63 1.38±0.28 

   ไมไดรับรองฟารม GAP 74 0.88±0.18 3.35±0.59 1.40±0.28 

ประวัติการเกิดโรค FMD ในฟารม     

   เคยเกิดโรค FMD ในฟารม 39 0.82±0.13 3.55±0.67 1.41±0.28 

   ไมเคยเกิดโรค FMD ในฟารม 221 0.81±0.16 3.37±0.61 1.38±0.28 

ขนาดฟารมโคนม     

   ขนาดเล็ก (1– 20 ตัว) 98 0.78±0.18
a
 3.45±0.62 1.35±0.32 

   ขนาดกลาง (21– 100 ตัว) 162 0.84±0.18
b
 3.37±0.62 1.41±0.25 

ab 
ท่ีตางกันในคอลัมนเดยีวกันของกลุมขอมูลเดียวกันหมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรค

ปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวาความรูและ

ทัศนคติ ความรูและพฤติกรรม และทัศนคติและพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยมี

ความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.175, 0.349 และ 0.340 ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทา

เปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

1.000 

 

 

0.175* 

1.000 

 

0.349* 

0.340* 

1.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วิจารณ 

การศึกษาในครั้งนี้พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สวนใหญมี

ความรูในการควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยอยูในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของอภัย (2555) ท่ี

ทําการศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนมของเกษตรกรและ

เจาหนาท่ีจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวาผูเก่ียวของสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี และสอดคลองกับ
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การศึกษาของวัฒนวิทย และวิภาพร (2560) ท่ีทําการศึกษาความรู และพฤติกรรมในการปองกันโรคปากและ

เทาเปอยของผูท่ีนําโค กระบือเขาตลาดนัดคาสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 6 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโค

มีความรูอยูในระดับดี และการศึกษาของจารุพรรณ และจินตนา (2564) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยในโคนมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ผล

การศึกษาระดับความรูอยูในระดับดี ถึงแมวาคะแนนความรูสวนใหญจะอยูในระดับดี หากพิจารณาคะแนน

เฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามรายขอ พบวาเกษตรกรบางสวนยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมโรค

ปากและเทาเปอยท่ีไมถูกตอง อาทิ เกษตรกรเขาใจวาโคนมท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย

ครั้งแรกในชีวิตแลว ควรจะไดรับการกระตุนอีกครั้งหางจากครั้งแรก 6 เดือน ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง 

เนื่องจากการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยครั้งแรกของสัตวควรจะไดรับการฉีดกระตุนหางจากครั้งแรก

ประมาณ 1 เดือน ตอจากนั้นควรฉีดวัคซีนกระตุนซํ้าทุกๆ 4–6 เดือน เพ่ือเปนการกระตุนใหสัตวมีการสราง

ภูมิคุมกันท่ีดี (สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว, 2564) และเกษตรกรยังมีความเขาใจวาโรคปากและเทา

เปอยเปนโรคท่ีเปนไดเฉพาะโค-กระบือเทานั้น แตขอเท็จจริงแลวเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยสามารถกอโรค

ไดในสัตวกีบคูทุกชนิด (King, 2013)  

การศึกษาดานพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

มีพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยอยูในระดับดี สอดคลองกับหลายการศึกษา ไดแก

การศึกษาของศิษฏ และโรจนชนะ (2557) ท่ีไดศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันและควบคุม

โรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมี

พฤติกรรมในการปองกันและควบคุมโรคอยูในระดับดี การศึกษาของจารุพรรณ และจินตนา (2564) ไดศึกษา

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยในโคนมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงผลการศึกษาระดับพฤติกรรมของเกษตรกรอยูในระดับดี และการศึกษาของ วัฒนวิทย และ

วิภาพร (2560) ไดศึกษาความรู และพฤติกรรมในการปองกันโรคปากและเทาเปอยของผูท่ีนําโค กระบือเขา

ตลาดนัดคาสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 6 พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคมีพฤติกรรมอยูในระดับดี อยางไรก็ตามแม วา

จากการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับดี แตก็พบวาเกษตรกรบางสวนมีพฤติกรรมใน

การควบคุมและปองกันโรคท่ีไมเหมาะสม ไดแก การขายโคนมท่ีเปนโรคปากและเทาเปอยออกจากฟารมของ

ตน และการไมกักแยกโคนมตัวใหมกอนนําเขารวมฝูง ซ่ึงจากพฤติกรรมดังกลาวนี้อาจสงผลใหมีการนําเชื้อไวรัส

โรคปากและเทาเปอยเขาสูฟารมและแพรกระจายเชื้อไวรัสจากฟารมของตนไปยังฟารมเกษตรกรรายอ่ืนได  

จากการเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม พบวาในกลุมเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมมากกวา 9 ปข้ึนไปมีระดับความรู

สูงกวากลุมเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมนอยกวา 3 ป และเกษตรกรท่ีมีฟารมโคนมขนาดกลาง 

(21-100 ตัว) มีระดับความรูสูงกวาเกษตรกรท่ีมีฟารมโคนมขนาดเล็ก (1-20 ตัว) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้

อาจเนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมท่ีมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมหลายปยอมมีโอกาสสะสมความรูท่ี

เก่ียวกับการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยจากแหลงตางๆ มากกวากลุมท่ีมีประสบการณ นอยกวา 

และจากขอมูลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวาเกษตรกรท่ีมีประสบการณการเลี้ยงโคนมมากกวา 9 ป รอยละ 72.57 
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(82/113) มีฟารมโคนมขนาดกลาง จึงทําใหกลุมเกษตรกรท่ีมีฟารมโคนมขนาดกลางมีความรูมาก กวากลุม

เกษตรกรท่ีมีฟารมโคนมขนาดเล็กตามไปดวย  

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ ความรูและพฤติกรรม และทัศนคติและ

พฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย พบวามีความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับต่ํา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษาของจารุพรรณ และจินตนา (2564) พบวาความรูกับ

ทัศนคติ และความรูกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด

สุโขทัย มีความสัมพันธในเชิงบวกหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ถึงแมวาจากการศึกษานี้จะมี

ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผู

เลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมในระดับต่ํา แตหากมีการปรับระดับทัศนคติของเกษตรกรผู

เลี้ยงโคนมใหมีทัศนคติเชิงบวกใหสูงข้ึน อาจทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสนมีพฤติกรรมใน

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยไดดียิ่งข้ึน 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาโดยรวมบงชี้วาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สวนใหญมี

ความรูและพฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในระดับดี แตมีทัศนคติในการควบคุม

และปองกันโรคปากและเทาเปอยระดับเปนกลาง ดังนั้นควรมีการสงเสริมการปรับทัศนคติในการควบคุมและ

ปองกันโรคปากและเทาเปอยโดยเฉพาะการปองกันโรคในฟารมโดยการฉีดวัคซีนในโคนมตามโปรแกรมท่ีกรม

ปศุสัตวกําหนด การแยกกักสัตวตัวใหมเพ่ือสังเกตอาการและตรวจโรคกอนนําเขารวมฝูง และการปองกันการ

แพรกระจายของโรคปากและเทาเปอยในโคนมโดยไมเคลื่อนยายสัตวปวยออกจากฟารม สงผลใหพฤติกรรมใน

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมดียิ่งข้ึน ทําใหการควบคุมและปองกัน

โรคปากและเทาเปอยในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดวย 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม เจาหนาท่ีศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก เจาหนาท่ีสวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 7 อาจารย ดร.สมชาย 

ลักขณานุรักษภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีใหความรู คําแนะนําเก่ียวกับการควบคุม

ปองกันโรคปากและเทาเปอย เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทุกทานในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ีใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ี

สนับสนุนการทํางานในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามการวิจัย  เรื่องความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม       

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
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คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย “/” หนาขอความท่ีทานเลือกตอบเพียง 1 ขอ หรือเติมขอความลงในชองวางให

ตรงกับขอเท็จจริงกับเรื่องตอไปนี้                       

1. เพศ  (      ) ชาย (      ) หญิง                

2. ปจจุบันทานมีอายุ…………………………….ป           

3. ระดับการศึกษา (      ) ประถมศึกษา (      ) มัธยมศึกษา หรือ ปวช   

  (      ) อนุปริญญา หรือ ปวส.  (      ) ปริญญาตรี และสูงกวา       

4. ประสบการณการเลี้ยงโคนม.......................... ป             

5. ฟารมของทานเปนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมหรือไม (      ) ได (      ) ไมได     

6. ฟารมของทานเคยเกิดโรคปากและเทาเปอยหรือไม (      ) เคย (      ) ไมเคย      

7. ขนาดฟารมโคนม                  

(      ) ขนาดเล็ก (1-20 ตัว) (      ) ขนาดกลาง (21-100 ตัว) (      ) ขนาดใหญ (มากวา 100 ตัวข้ึนไป)  

ตอนท่ี 2  ดานความรู             

คําชี้แจง:   ใหทานตอบคําถามตอไปนี้ หากทานคิดวาถูก ใหทานทําเครื่องหมาย “/” ในชอง “ถูกตอง”   

หากทานคิดวาผิดหรือไมถูกใหทานทําเครื่องหมาย “/” ในชอง “ไมถูกตอง”   

คําถาม ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. โรคปากและเทาเปอยมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย    

2. โรคปากและเทาเปอยเปนโรคท่ีเปนไดเฉพาะโค-กระบือเทาน้ัน    

3. โคท่ีเปนโรคปากและเทาเปอยมีรอยโรคคือ มีตุมใสท่ีริมฝปาก เหงือก ล้ิน ไรกีบ และเตานม    

4. เชื้อท่ีกอโรคปากและเทาเปอยขับออกจากรางกายสัตวปวยทางนํ้านมและนํ้าเชื้อจากพอพันธุได    

5. ยานพาหนะ คน นก หนู สุนัข และแมลงเปนพาหะนําโรคปากและเทาเปอยได    

6. เม่ือพบวาโคนมบางตัวในฟารมแสดงอาการโรคปากและเทาเปอย จะตองรีบแยกโคปวยออกมาเล้ียงอีก

คอกตางหาก  

  

7. วัคซีนท่ีใชปองกันโรคปากและเทาเปอยควรฉีดครั้งแรกใหลูกโคอายุ 8 เดือนขึ้นไป    

8. การฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยใหโคนมตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว ใหฉีดตัวละ 1 ซีซี เขาใต

ผิวหนัง  

  

9. โคนมท่ีไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยครั้งแรกในชีวิต ควรจะฉีดกระตุนอีกครั้งหางจากครั้ง

แรก 6 เดือน  
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คําถาม ถูกตอง ไมถูกตอง 

10. พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคปากและเทาเปอย ควรฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยปละครั้ง ก็เพียงพอ    

11. โคนมท่ีไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยแลว จะไมติดเชื้อและเปนโรคปากและเทาเปอย เม่ือมี

การระบาดของโรคในพ้ืนท่ี  

  

ตอนท่ี 3  ดานทัศนคติ              

คําชี้แจง: หากทานเห็นดวยกับขอความในระดับใด ใหทานทําเครื่องหมาย “/” ในชองตามระดับท่ีทานเห็นดวย 

คําถาม 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทานคิดวาถาแจงเจาหนาท่ีปศุสัตววาโคนมในฟารมของทานเปนโรคปากและเทาเปอย 

จะทําใหทานขาดรายไดเพราะตองหยุดสงนม  

     

2. ทานคิดวาไมมีความจําเปนตองทําคอกสัตวปวยแยกตางหากเพราะเปนการเพ่ิมภาระ

ของทาน  

     

3. ทานคิดวาการรีบขายโคนมท่ีปวยเปนโรคปากและเทาเปอยออกจากฝูง จะชวยลดการ

แพรระบาดและการติดเชื้อโรคปากและเทาเปอยภายในฝูงของทาน  

     

4. ทานคิดวาไมจําเปนตองมีการแยกเล้ียงโคนมตัวใหมและตรวจโรคสัตวกอนนําเขารวมฝูง 

เพราะมีความยุงยากและเสียเวลา  

     

5. ทานคิดวาการฉีดหรือไมฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยก็มีผลเหมือนกัน เพราะเม่ือเกิด

การระบาดของโรคปากและเทาเปอยแลว ฟารมของทานก็เปนโรคปากและเทาเปอย

เหมือนกัน  

     

6. ทานคิดวาการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยจะทําใหแมโคแทงได       

7. ทานคิดวาการใชนํ้ายาฆาเช้ือลางทําความสะอาดคอกและอุปกรณ จะลดความเส่ียงตอ

การระบาดของโรคปากและเทาเปอยในฟารมได 

     

8. ทานคิดวาการใหบุคคลภายนอกเขา-ออกฟารมของทานได จะมีความเส่ียงสูงท่ี

บุคคลภายนอกน้ันจะนําเชื้อโรคปากและเทาเปอยมาแพรกระจายในฟารมโคนมของทาน  

     

9. ทานคิดวาการเสียเงินเพ่ิมมากขึ้นในการทําฟารมใหไดมาตรฐาน ทํารั้วลอมรอบฟารม มี

การใชนํ้ายาฆาเช้ือภายในฟารม จํากัดไมใหบุคคลภายนอกและยานพาหนะเขาฟารม 

ดีกวาเม่ือมีโรคปากและเทาเปอยระบาดในฟารมแลวตองสูญเสียโคนมและสูญเสียรายได  

     

ตอนท่ี 4  ดานพฤติกรรม  

คําชี้แจง: จากคําถามดานลาง ในฟารมของทานมีการปฏิบัติในระดับใด ใหทานทําเครื่องหมาย “/” ในชองตาม

ระดับท่ีทานไดปฏิบัติจริง 
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คําถาม ทําทุกครั้ง ทําบางครั้ง ไมเคยทํา 

1. เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานมีอาการของโรคปากและเทาเปอยทานจะรีบแจง

เจาหนาท่ีปศุสัตวทันที  

   

2. เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานเปนโรคปากและเทาเปอย ทานจะรีบขายโคนมของ

ทานไปยังฟารมอื่น  

   

3. เม่ือทานพบวาโคนมในฟารมของทานแสดงอาการปวยทานจะรีบนําโคปวยออกไปแยก

เล้ียงตางหาก  

   

4. ทานมีการใชนํ้ายาฆาเช้ือในการลางทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ท่ีใชกับโคนมหลังจาก

การทํางานเสร็จ  

   

5. ทานมีการใชนํ้ายาฆาเชื้อท่ียานพาหนะทุกคันกอนเขาฟารม     

6. ทานมักอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา-ออกฟารมของทานได     

7. กอนท่ีทานจะซ้ือโคนมตัวใหมเขาฝูง ทานจะตรวจสอบประวัติท่ีมาของโคตัวน้ันจนม่ันใจ

วาปลอดโรคปากและเทาเปอย  

   

8. เม่ือมีการซ้ือโคนมตัวใหมมา ทานจะนําโคนมตัวน้ันเขารวมฝูงทันที โดยไมมีการกักแยก     

9. โคนมในฟารมของทานไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยอยางสมํ่าเสมอทุก4เดือน     

    ขอขอบคุณทานท่ีกรุณาสละเวลาชวยตอบแบบสอบถาม   
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