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นครปฐมและอาํเภอดอนตูม  จงัหวดันครปฐม  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนอาํเภอเมืองนครปฐม  
340  คน  และอาํเภอดอนตูม  45  คน  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์และการสังเกต  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยตารางแจกแจงความถี  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  Chi-square test  และT-test  ผลการศึกษาพบวา่  
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 The purposes of this research were to compare knowledge, behavior, sanitation and 

environment affected to Diarrhea prevention of people in Mueang and Dontum districts, 

Nakhonpathom Province. The sample was selected from 340 people in Ampheur Mueang and 45 

people in Ampher Dontum. Data were collected by interviews and observations. And later these 

data were analyzed by using frequencies, percentage, mean, Chi-square test and T-test. The result 

is found that total sample’s knowledge of people in Mueang for Diarrhea prevention is lower than 

Dontum, such as cause ,infection disease, daily life, environment, expecting care and prevention 

disease. Total diarrhea prevention behavior : basic hygiene, consumption, and environment of 

people in Mueang is lower than Dontum. Total Diarrhea prevention sanitation is not difference 

between Mueang and Dontum but total environment in Mueang is different: not clean by using a 

space under a house for cooking, keeping agricultural, and farming household. By the way most 

of the houses in Dontum are located in rural and Agricultural area are that way the environment is 

clean observing to using trashcan with cap and clean utensil. 
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กติติกรรมประกาศ 

 ในการทาํงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ดร.กนกพร สว่างแจง้ 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีให้ความเมตตากรุณา ให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ และให้คาํปรึกษา
ในการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์เพือให้งานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนีขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ และรองศาสตราจารย์ ดร .พงศ์ศกัดิ หนูพนัธ์ ทีให้
คาํปรึกษาและคาํแนะนาํในการเขียนวทิยานิพนธ์ครังนี 

 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลในพืนทีตัวอย่างทุกท่านทีสละเวลาให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ขอขอบคุณพีๆและเพือนๆทีให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาทีผ่านมา และ
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และคุณยายทีให้ความอนุเคราะห์ส่งความปรารถนาดีต่อผูว้ิจยั ส่งความ
ห่วงใยและใหก้าํลงัใจเสมอมา 
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