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บทคดัย่อ 

 การวิจัยกึ่งทดลองในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัด

ศตัรพืูชของชาวนาในอ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสพุรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพ่ือ 1) เปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติของ

ชาวนาระหว่างก่อนและหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มทดลอง และ 2) เปรียบเทยีบ

ความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติของชาวนาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืชกับ

กลุ่มควบคุม โดยเกบ็ข้อมูลจากชาวนาของอ าเภอดอนเจดีย์จ านวน 35 คนซ่ึงเป็นกลุ่มทดลอง และชาวนาของอ าเภอไร่รถจ านวน 35 คน

ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แบบทดสอบ

ความรู้และแบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โปรแกรมฝึกอบรมนี้มีเนื้ อหา

เกี่ยวกับการใช้ อันตรายและผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฉลากและการจัดเกบ็สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การก าจัดภาชนะบรรจุ

สารเคมีก าจัดศตัรพืูช และการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีการสอนแบบการบรรยาย การประชุมกลุ่ม  การสาธิต

และการฝึกปฏิบัติ ส าหรับแบบทดสอบความรู้  และแบบสอบถามทศันคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงจากผู้ เช่ียวชาญและใช้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Paired Sample t-test และ Independent t-test  ผลการศึกษาพบว่า 1) ก่อนการให้โปรแกรม

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนด้านความรู้  ทศันคติและการปฏิบัติ

เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัดศตัรพืูชเท่ากบั 5.60, 2.13, 2.17 ตามล าดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95, 

0.19, 0.19 ตามล าดับ และหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 

7.94, 2.79, 2.76 ตามล าดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24, 0.08, 0.05 ตามล าดับ และชาวนากลุ่มทดลองมีความรู้  

ทศันคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ 

(p = 0.05) และ 2) ภายหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ชาวนากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของ

คะแนนด้านความรู้  ทศันคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเท่ากับ 7.94, 2.79, 2.76 ตามล าดับ 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.24, 0.08, 0.05 ตามล าดับ ขณะที่ชาวนากลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 5.60, 2.16, 

2.17ตามล าดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77, 0.18, 0.15ตามล าดับ และภายหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความ

ปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัดศตัรพืูช ชาวนาในกลุ่มทดลองมีความรู้  ทศันคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชสูงกว่าชาวนาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p = 0.05) อย่างไรกต็ามหลังจากได้รับโปรแกรมฝึกอบรม 

ความปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองบางส่วนยังมีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีก าจัดศตัรพืูชที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสวมใส่รองเท้าบู๊ทและถุงมือในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ดังนั้นจึงควรศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้จากโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภยัในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
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Abstract 

 The main objective of this quasi experimental research was to study effectiveness of  safety training program in pesticides 

utilization of farmer in donchedi district, suphanburi province and the sub objectives were to 1) compare knowledge, attitude and 

practice of farmer before and after providing safety training program in pesticides utilization in experimental group, and  

2) compare knowledge, attitude and practice of farmer experimental group who received  safety training program in pesticides 

utilization and controlled group. The data were collected from 35 farmers in Donchedi District as the experimental group and  

35 farmers in Rairot District as the controlled group. Research tools consisted of safety training program in pesticides utilization, 

knowledge examination form and attitude and practices questionnaire about safety in pesticides utilization. The content of training 

program consisted of utilization, hazard and impact of pesticides, label and storage of pesticides, disposal of pesticide packaging 

and preventive methods of pesticides. The training program employed lecture, group discussion, demonstration and practice.  

The validity of knowledge examination form and attitude and practices questionnaire about safety in pesticides utilization were 

verified by the experts and were used as the tools for data collection. The data were analyzed through mean, standard deviation, 

paired sample t-test and independent t-test. The study found that: 1) Before providing safety training program, the mean of 

knowledge, attitude and practice about safety in pesticides utilization of the farmers in experimental group were 5.60, 2.13, 

2.17, respectively, and the standard deviation were 0.95, 0.19, 0.19, respectively, while after providing safety training 

program, the mean were 7.94, 2.79, 2.76 respectively, and the standard deviation were 1.24, 0.08, 0.05, respectively.  

The mean of knowledge, attitude and practice concerning safety in pesticides utilization of the farmers in experimental group after 

providing safety training program were significantly higher than before providing safety training program (p= 0.05), and  

2) After providing safety training program, the mean of knowledge, attitude and practice about safety in pesticides utilization of 

the farmer in experimental group were 7.94, 2.79, 2.76, respectively, and the standard deviation were 1.24, 0.08, 0.05, 

respectively while the mean of the farmer in controlled group were 5.60, 2.16, 2.17, respectively, and the standard deviation 

were 0.77, 0.18, 0.15, respectively. After providing safety training program, the mean of knowledge, attitude and practice 

about safety in pesticides utilization of the farmers in experimental group were significantly higher than those of controlled group 

(p= 0.05). However after providing safety training program, some farmers in experimental group still had improper knowledge 

and practice especially about waring boots and gloves in pesticides utilization. Thus, factors affecting learning of safety training 

program in pesticides utilization should be studies further. 

 

Keywords: effectiveness of training program, safety training program, pesticides utilization 

 

บทน า 

 

     จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย 

ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว  

จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, ม.ป.ป.) พบว่า มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช

ประมาณร้อยละ 70 สารเคมีก าจัดแมลงประมาณร้อยละ 

15 สารเคมกี าจัดโรคพืชประมาณร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือ

เป็นสารเคมีอื่นๆ ประมาณร้อยละ 5 และกลุ่มสถิติ

การเกษตรได้จัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 

(กลุ่มสถิติการเกษตร ส านักงานสถิติสังคม ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร, 2556) พบว่า ผู้ถือครองท าการเกษตร

ทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน (1 พฤษภาคม 2556) ของ

ประเทศไทยมปีระมาณ 5.9 ล้านรายและมเีนื้อที่ถอืครอง

ท าการเกษตรทั้งสิ้น 114.6 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท า

นาประมาณเกือบคร่ึงหนึ่ งของพ้ืนที่ การเกษตรทั้ ง

ประเทศ เมื่อพิจารณาเนื้ อที่ถือครองท าการเกษตรจาก

ข้อมูลจ านวนผู้ถือครองและเนื้ อที่ถือครองท าการเกษตร

จ าแนกตามภาค พ.ศ. 2556 พบว่า ภาคกลางมีผู้ถือ

ครองท าการเกษตรน้อยที่สุด แต่กลับมีเนื้ อที่ถือครอง

เฉล่ียสงูสดุ 

     ภาคกลางมีสภาพภูมิประ เทศเหมาะส าหรับ 

การเพาะป ลูกข้าว  เพราะ เ ป็น พ้ืนที่ ร าบ ลุ่มแม่น ้ า  

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกข้าวได้ 

ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด จึงเป็นศูนย์กลางการเพาะปลูก

ข้าวที่ส  าคัญ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , 
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ม.ป.ป.) จากรายงานการศึกษาผลกระทบในการใช้

สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาการท านาในเขตพ้ืนที่

จังหวัดสุพรรณบุรี (นิรินธน์  ประเสริฐสังข์, 2555) 

พบว่า ชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีมีสัดส่วนการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงถึง  27% ของต้นทุน 

การผลิตทั้งหมด และใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษ

อนัตรายร้ายแรงในอตัราสงูถงึ 32.5% ของสารเคมกี าจัด

ศัตรูพืชทั้งหมด และยังพบว่าเกษตรกรมีโอกาสได้รับ

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้งทางการหายใจ การสัมผัส และ

ทางการกิน จึงท าให้เกษตรกรมีปัญหาทางสุขภาพ 

แบบเรื้ อรัง จากการสุ่มส ารวจพฤติกรรมการท านาข้าว

ของชาวนาในอ าเภอดอนเจดีย์ พบว่า ชาวนามีการใช้

สารเคมกี าจัดศัตรพืูชประมาณร้อยละ 90 และพบปัญหา

ด้ า นคว ามรู้  ทั ศ นคติ  แ ล ะ ก า ร ปฏิบั ติ เ กี่ ย ว กั บ 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนา 

รวมถึงการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรู พืชของชาวนาที่ ไ ม่ ถูกต้อง  เ ช่น  ความรู้ และ 

ความเข้าใจในการอ่านฉลาก วิธีการท างานกับสารเคมี

ก าจัดศัตรพืูชแต่ละชนิด ผลกระทบจากการได้รับสารเคมี

ก าจัดศั ตรู พืช เห ล่านี้ เ ข้ า ไป  การมีความเชื่ อและ

แนวความคิดที่ไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

และการแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์คุ้ มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ถือเป็น 

สิ่งส าคัญที่ ส่งผลให้ชาวนามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับ

อนัตรายจากการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชด้วย 

 จากฐานข้อมูลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2554 (การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ 

ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร 

(คลินิกสขุภาพเกษตรกร, ม.ป.ป.) พบว่ามีผู้ ป่วยด้วยโรค

จากการประกอบอาชีพภาคเกษตร จ านวน 7,395 ราย และ

ผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรพืูชกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟตและคาร์บาเมต จ านวน 2,584 ราย และข้อมูล

จากผลการตรวจคัดกรองที่ส  านักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้รับรายงาน

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2555 พบว่า สัดส่วนผู้มีความ

เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

สงูขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.96 เป็นร้อยละ 30.10  และ

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจ าปี 2550 กลุ่ม

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ส านัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

2551) พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 

จ านวน 1,452 ราย อตัราป่วย 2.31 ต่อประชากรแสนคน 

ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยภาคกลางมีอตัรา

ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คอื 22.25 ต่อแสนประชากร  และ

อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตรกรรม จ านวน 

708 ราย แต่เมื่อเทยีบกบัข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวัง

โรค ประจ าปี 2556 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม  (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2557) พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับ

สารพิษจากสารป้องกนัก าจัดศัตรูพืชจากการท างานและ

สิ่งแวดล้อมตลอดปี โดยภาคกลางยังคงมีอัตราป่วยสูง

เป็นอันดับที่ 3 รองจากภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ คอื 0.57  ต่อแสนประชากร ซึ่งเมื่อเทยีบกบั

ปี 2550 จะพบว่าจ านวนผู้ ป่วยลดลงค่อนข้างมาก 

เนื่องจากส านักระบาดวิทยาก าลังปรับปรุงระบบ หาก

พิจารณาจากปริมาณการใช้สารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืช

ในภาคเกษตรกรรมพบว่ายังมีปริมาณการน าเข้าสารเคมี

ก าจัดศัตรพืูชค่อนข้างสงูถงึ 120,000 ตนั ซึ่งอาจบ่งชี้ ถึง

ความเสี่ยงต่อการได้รับพิษสารเคมกี าจัดแมลงศัตรพืูช 

 ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักใน

การด าเนินงานดูแลสุขภาพเกษตรกรภายใต้ยุทธศาสตร์

แรงงานนอกระบบ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุซึ่งมคีวาม

ใกล้ชิดกบัเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ได้ท าการตรวจประเมนิ

ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่วยเนื่ องจากอุบัติ เหตุจาก 

การท างานร่วมกบักระทรวงแรงงาน ส่วนกรมควบคุมโรค 

เ ป็ น ห น่ ว ย ง านหลั ก ด า เ นิ น ก า ร พัฒน า รู ป แบบ 

การจัดบริการด้านอาชีวอนามยัและอาชีวเวชศาสตร์ ให้มี

คุณภาพครอบคลุมและเข้าถงึได้ง่ายเป็นไปตามมาตรฐาน 

ทั้ งบริการเชิงรุกและเชิงรับตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ซึ่ งโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 

2554 - 2557 ได้แก่ โครงการเกษตรกรปลอดโรค 

ผู้ บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส  

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพเกษตรกรแบบ

ครบวงจร โครงการขยายการด าเนินงานคลินิกสุขภาพ

เกษตรกร ไปทุกจังหวัด และโครงการสนับสนุนให้

โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลและ/ PCU ของโรงพยาบาล

ชุมชนให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพ
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เกษตรกร) ร้อยละ 10 ของหน่วยบริการที่มีในจังหวัด  

ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวนั้นพบปัญหาและอุปสรรค

หลายประการ ได้แก่ ภาระงานของหน่วยงานมีจ านวน

มาก หน่วยงานมีความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์มากกว่า

ที่ได้รับการจัดหาให้เนื่องจากจ านวนเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการมีจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน

เพียงชุดตรวจคัดกรอง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

ลงพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ปรีชา 

เปรมปรี, 2558) นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน  

ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน

งานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 แต่กย็ังไม่ครอบคลุมใน

เรื่ องความปลอดภัยในการท า งานของชาวนานัก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวนาที่เป็นแรงงานนอกระบบ ดังนั้น 

การท านาถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งในภาคเกษตรกรรมที่มี

โอกาสเกดิอนัตรายต่อผู้ประกอบอาชีพได้สงูมาก  

     โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและระดับเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ซึ่งท าให้เหน็ว่า

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลายประเดน็ในการใช้สารเคมี

ก า จั ด ศั ต รู พื ช ทั้ ง ก า ร ส ว ม ใ ส่ อุ ป ก รณ์ คุ้ ม ค ร อ ง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล การแต่งกาย สขุอนามัยของ

ช า วน า ร ะห ว่ า ง ก า รท า ง า น  ร วมถึ ง ก า ร จั ด ก า ร

สภาพแวดล้อมในการท างานนั้นส่งผลต่อสุขภาพของ

เกษตรกรได้ และจากการทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการให้

ความรู้ ทั้ ง โดยโปรแกรมการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม  

การได้รับข่าวสาร และการเข้ารับการอบรมนั้น พบว่า 

ความรู้ เกี่ยวกบัการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร

นั้นมีความสมัพันธก์นักบัทศันคติและการปฏิบัติตนของ

เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น า

ทฤษฎีความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติมาใช้โดยใช้

โปรแกรมการอบรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะท าให้ชาวนา

มีความรู้ที่ถูกต้องแล้ว ความรู้นั้นจะท าให้ชาวนาเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางความคิดจนท าให้ทัศนคติของ

ชาวนาดีขึ้นและส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวทางการปฏิบัติ

หรือมพีฤตกิรรมสขุภาพที่ดขีึ้นได้ ซึ่งโปรแกรมการอบรม

ดังกล่าว ควรเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตาม 

หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงการสาธิตและฝึก

ปฏิบัติ การใ ช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล

โดยเฉพาะหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ เนื่องจาก

ระบบทางเดินหายใจเป็นช่องทางส าคัญที่สารเคมีสามารถ

เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด โดยการวิจัยคร้ังนี้ จะจัดกิจกรรม

การบรรยาย ประชุมกลุ่ม การสาธติและการฝึกปฏิบัติ

ให้แก่ชาวนา ซึ่งจะท าให้โปรแกรมดังกล่าวสามารถท าให้

ชาวนาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การท างานกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งจะท าให้ชาวนา

สามารถป รับเป ล่ียนทัศนคติและกระตุ้ น ใ ห้ เห็น

ความส าคัญของการดูแลและป้องกันสขุภาพอนามัยของ

ตนเองย่ิงขึ้น และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติที่

ถูกต้องของชาวนาได้ 

 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 

1.  ประชากรท่ีท าการศึกษา 

     ชาวนา จังหวัดสพุรรณบุรีที่มีการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชในการท านาข้าวซึ่งในต าบลดอนเจดีย์มีจ านวน 

4,997 หลังคาเรือน และต าบลไร่รถมีจ านวน 1,998 

หลังคาเรือน โดยคดัเลือกประชากรเป็นตวัแทนครัวเรือน

ละ 1 คนที่ต้องมอีาชีพหลักในการท านาข้าวและมีประวัติ

เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นประจ าทุก

สปัดาห์ และเป็นผู้ที่มีบ้านเลขที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อยู่

ในต าบลดอนเจดยี์และต าบลไร่รถ จ.สพุรรณบุรี 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 

     อ าเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย 5 

ต าบล ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากได้ต าบล

ดอนเจดีย์เป็นกลุ่มทดลอง และต าบลไร่รถเป็นกลุ่ม

ควบคุม  และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดย

พิจารณาจากช่วงเวลาในการเพาะปลูก โอกาสในการเกบ็

ข้อมูล และการให้ความร่วมมอืของชาวนา จึงได้ชาวนาใน

ต าบลดอนเจดีย์ จ านวน 35 คน และในต าบลไร่รถ 

จ านวน 35 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้ นโดยใช้ข้อมูล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา วารสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) ระหว่างกลุ่มชาวนาและผู้ วิจัย 

ประกอบด้วย  
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3.1  โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้

สารเคมกี าจัดศัตรพืูช  

  โปรแกรมฝึกอบรมครั้ งนี้ ประกอบด้วย

กิจกรรมด้านการพัฒนา การส่งเสริมทัศนคติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย และการปฏบิตั ิซึ่งมรีะยะเวลา 1 วัน โดย

มรีายละเอยีด ดงันี้  

  1) กิจกรรมด้านความรู้ เกี่ ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อเรื่ องการใช้ อันตราย 

ผลกระทบ ฉลาก การจัดเกบ็ การก าจัดภาชนะบรรจุของ

สารเคมกี าจัดศัตรพืูช และการป้องกนัอนัตราย  กจิกรรม 

การประชุมกลุ่มย่อยในการพิจารณาเลือกวิธกีารควบคุม

และ ป้องกันอันตรายจากสาร เคมีก า จั ดศั ตรู พื ช 

ที่ เหมาะสมตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับ

ชาวนา  และมีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบหน้ากากครึ่ง

หน้าแบบไส้กรองเดี่ยวให้แก่ชาวนา เพ่ือให้ชาวนาเกิด

ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายและ

การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ซึ่ งไ ด้

ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ของชาวนาเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายหลัง

ได้รับการอบรม  

  2) กิจกรรมด้านทัศนคติเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์งานเพ่ือ

ความปลอดภัย (Job Safety Analysis)  เพ่ือให้ชาวนา

น าความรู้ที่ได้รับแล้วมาถ่ายทอดภายในกลุ่มย่อยผ่าน

การแสดงความคิดเหน็ในแต่ละกจิกรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น

จนกระทั่ ง ก า ร เ ก็บ เ กี่ ย ว  ซึ่ ง ไ ด้ ป ร ะ เมิ นผลจ า ก

แบบสอบถามทศันคติของชาวนาเกี่ยวกบัความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชภายหลังได้รับการอบรม 

  3) ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  จะประเมินผลจาก

แบบสอบถามการปฏิบัติของชาวนาเกี่ ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายหลังจาก

เสรจ็สิ้นการอบรมไปแล้ว 1 สปัดาห์ โปรแกรมฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนี้ ไ ด้

ก าหนดคุณสมบตัขิองวิทยากรและผู้ ช่วยวิทยากร จะต้อง

มีประสบการณ์ท างานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในระดบัวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.2 แบบทดสอบความรู้  และแบบสอบถาม

ทศันคตแิละการปฏบิตัขิองชาวนาเกี่ยวกบัความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้  

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  ได้แก่ เพศ  อายุ  

สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ของครอบครัว 

ระยะเวลาที่ใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืช ความถี่ในการสมัผัส

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การเคย

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช  

  ส่วนท่ี 2 ความรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยั

ในการใชส้ารเคมีก าจัดศตัรูพืช โดยการทดสอบความรู้

เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเกบ็ 

การก าจัดภาชนะบรรจุของสารเคมกี าจัดศัตรูพืช และการ

ป้องกันอันตราย โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบให้

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซึ่งแบ่งระดับความรู้ เกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชออกเป็น 5 

ระดับ คือ ระดับต ่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่า ระดับเกณฑ์ขั้นต ่า 

ระดบัปานกลาง ระดบัสงู และระดบัสงูมาก 

  ส่วนท่ี 3 ทศันคติเกี่ยวกบัความปลอดภยั

ในการใชส้ารเคมีก าจัดศตัรูพืช โดยสอบถามทศันคติ

เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเกบ็ 

การก าจัดภาชนะบรรจุของสารเคมกี าจัดศัตรูพืช และการ

ป้องกันอันตราย โดยข้อค าถามมีลักษณะการวัดแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็ด้วย ซึ่งแบ่งระดบัทศันคติเกี่ยวกบัความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดบัต ่า ระดบัปานกลาง และระดบัสงู 

  ส่วนท่ี 4 การปฏิบติัเกี่ยวกบัความปลอดภยั 

ในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพชื โดยสอบถามการปฏบิัติ

เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเกบ็ 

การก าจัดภาชนะบรรจุของสารเคมกี าจัดศัตรูพืช และการ

ป้องกนัอนัตราย โดยข้อค าถามมีลักษณะการวัดแบบมาตรา 

ส่วนประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่ เป็นประจ า บางครั้ง และ

ไม่ปฏบิตั ิซึ่งแบ่งระดบัการปฏบิตัเิกี่ยวกบัความปลอดภัย
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ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดบัต ่า ระดบัปานกลาง และระดบัสงู 

      แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามทัศนคติ

และการปฏิบัตินี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้ อหาและการใช้ภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ ด้าน

พฤติกรรมสขุภาพจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อค าถาม

แล้วน าผลคะแนนที่ ไ ด้มาค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ แล้ว

คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.5-1.00  

มาทดลองใช้กับเกษตรกรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 35 ราย เพ่ือหาค่าความยากง่าย  

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือ  

โดยแบบทดสอบความรู้ นี้ ใช้ข้อค าถามที่มีค่าความยาก

ง่ายอยู่ระหว่าง 0.2–0.8 ส่วนค่าอ านาจจ าแนกของ

แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามทัศนคติและ 

การปฏบิตันิี้ วิเคราะห์หาสหสมัพันธร์ะหว่างคะแนนแต่ละ

ข้อกบัคะแนนทั้งฉบบั ซึ่งใช้เฉพาะข้อที่มค่ีาอ านาจจ าแนก

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้ นไป และค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือ 

ส าหรับแบบทดสอบความรู้ นี้ วิเคราะห์หาอ านาจจ าแนก

ด้วยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเที่ยง 0.81 

ส าหรับแบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัตินี้ น ามา

ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้วยการหาค่าสมัประสทิธิ์ของ

ความสอดคล้องภายในด้วยวิธี Cronbach’s Alpha  

Coefficient ซึ่งได้ค่าความเที่ยง 0.82  และ 0.85 

ตามล าดับ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใ ช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูปใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลด้านความรู้  ทัศนคต ิ

และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์ผล 

การเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบั

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้ Paired 

Sample t-test และวิเคราะห์ผลการเปรียบเทยีบความรู้  

ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง โดยใช้สถติ ิIndependent t-test 

 

ผลการศึกษา 

 

     ชาวนาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 51 - 60 

ปี สถานภาพสมรส ซึ่งมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา

และมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยมีการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความถี่ใน 

การสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 5-6 วันต่อสัปดาห์  

ซึ่ งไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน 

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเลย แต่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารดังกล่าวจากบุคคลในครอบครัว 1-2 ครั้งต่อ

สปัดาห์  

     ก่อนการทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียด้านความรู้ ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบั

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง 

ค่าเฉล่ียของคะแนนด้านความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  

ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบั ความปลอดภยัในการใช้ 

       สารเคมีก าจัดศตัรพืูชก่อนทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ดา้นที่ศึกษา กลุ่ม n X  
S.D. ระดบั t - value p-value 

ความรู ้
กลุ่มทดลอง 35 5.60 0.95 เกณฑข์ั้นต ่า -0.133 0.447 

กลุ่มควบคุม 35 5.63 0.84 เกณฑข์ั้นต ่า 

ทศันคติ 
กลุ่มทดลอง 35 2.13 0.19 ปานกลาง -1.094 0.139 

กลุ่มควบคุม 35 2.18 0.17 ปานกลาง 

การปฏิบติั 
กลุ่มทดลอง 35 2.17 0.19 ปานกลาง -0.485 0.314 

กลุ่มควบคุม 35 2.19 0.16 ปานกลาง 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้าน

ความรู้ ทศันคตแิละการปฏบิตัเิกี่ยวกบัความปลอดภัยใน

การใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชระหว่างก่อนและหลังทดลอง

ของกลุ่มทดลอง พบว่า ในกลุ่มทดลอง ค่าเฉล่ียของ

คะแนนด้านความรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัเิกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายหลังการ

ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ดงัตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้สารเคมี 

 ก าจัดศตัรพืูชระหว่างก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง                    

ดา้นที่ศึกษา การทดลอง n X  
S.D. ระดบั t - value p-value 

ความรู้ 
ก่อนการทดลอง 35 5.60 0.95 เกณฑข์ั้นต ่า 

-17.276  .000 
หลังการทดลอง 35 7.94 1.24 สงู 

ทศันคติ 
ก่อนการทดลอง 35 2.13 0.19 ปานกลาง 

-21.417 .000 
หลังการทดลอง 35 2.79 0.08 สงู 

การปฏบิัต ิ
ก่อนการทดลอง 35 2.17 0.19 ปานกลาง 

-20.428 .000 
หลังการทดลอง 35 2.76 0.05 สงู 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้าน

ความรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัเิกี่ยวกบัความปลอดภัยใน

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคุม ภายหลังทดลอง พบว่า หลังการทดลอง ค่าเฉล่ีย

ของคะแนนด้านความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้สารเคมี 

 ก าจัดศตัรพืูชระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ภายหลังทดลอง 

ดา้นที่ศึกษา กลุ่ม n X  
S.D. ระดบั t - value p-value 

ความรู้ 

 

กลุ่มทดลอง 35 7.94 1.24 ด ี
9.506 .000 

กลุ่มควบคุม 35 5.60 0.77 เกณฑข์ั้นต ่า 

ทศันคติ 
กลุ่มทดลอง 35 2.79 0.08 ด ี

18.916 .000 
กลุ่มควบคุม 35 2.16 0.18 ปานกลาง 

การปฏบิัต ิ
กลุ่มทดลอง 35 2.76 0.05 ด ี

22.102 .000 
กลุ่มควบคุม 35 2.17 0.15 ปานกลาง 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ใน 

ระดับต ่า และมีทัศนคติและการปฏิบัติในเรื่องข้างต้น 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านห้วยสามขา ต าบลทัพรั้ ง 

อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา (จารุวรรณ  

ไตรทิพย์สมบัติ, เพลินพิศ จับกลาง, สุวิมล บุญเกิด, 

และอญัชลี อาบสวุรรณ์, 2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มคีวามรู้  ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง อธบิายได้ว่าเกษตรกรบ้าน

ห้วยสามขาส่วนใหญ่นั้นเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 95.1 โดยได้รับข้อมูล 

ผ่านทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ ร้อยละ 68.3 รองลงมา 

คอื จากการเข้าร่วมประชุมหรืออบรม ร้อยละ 66.2 และ

จากเจ้าหน้าที่ เกษตรอ าเภอ ร้อยละ 62.0 จึงท าให้

ทัศนคติและพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับสูงด้วย  

แต่ชาวนากลุ่มตัวอย่างในอ าเภอดอนเจดีย์นั้นไม่เคย



Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(1) 98 
 

ได้รับการอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชจากหน่วยงานใดมาก่อนเลย แต่จะได้รับ

เพียงข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในครอบครัวเป็นบางครั้ง

เท่านั้น ดงันั้นจึงท าให้กลุ่มตวัอย่างมคีวามสามารถในการ

เรียนรู้และความเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงส่งผลท า

ให้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยใน 

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

ระดับปานกลาง แต่เมื่อชาวนากลุ่มตัวอย่างในอ าเภอ 

ดอนเจดีย์ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยใน 

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้ว พบว่า ความรู้  ทศันคติ

และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชของชาวนาอยู่ในระดับสูงขึ้ นจากเดิม  

โดยความรู้ เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้สารเคมกี าจัด

ศัตรูพืชของชาวนาอยู่ในระดับสูง เนื่องจากโปรแกรม

ฝึกอบรมนี้ มีกิจกรรมในการใ ห้ความรู้ แ ก่ชาวนา  

3 กิจกรรม คือ การบรรยายที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามหลัก

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  การประ ชุมกลุ่ ม ย่อย ใน 

การพิจารณาเลือกวิธกีารควบคุมและป้องกนัอนัตรายจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การสาธิตและการฝึกปฏิบัติใน 

การสวมใส่และการเก็บรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบ

ทางเดินหายใจ ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชของชาวนากลุ่มตวัอย่างใน

อ าเภอดอนเจดยี์อยู่ในระดบัสงู เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่

มรีะดบัความรู้ในเรื่องดงักล่าวดขีึ้น โดยมกีจิกรรมประชุม

กลุ่มย่อยในการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job 

Safety Analysis) ที่มาช่วยกระตุ้นให้ชาวนาได้น าความรู้

ที่ได้รับมาถ่ายทอดผ่านการแสดงคิดเห็นและความรู้สึก

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

จึงส่งผลท าให้เกดิการกระตุ้นทศันคติที่ดีของชาวนาด้วย 

ส าหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนากลุ่มตัวอย่างในอ าเภอ

ดอนเจดีย์อยู่ในระดับสงู เนื่องจากชาวนากลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ ที่ ถูกต้องและมีทัศนคติที่ ดีในเ ร่ืองดังกล่าว  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรู พืชของ

เกษตรกรต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุ จังหวัดพัทลุง 

(วิชชาดา สิมลา และตั้ม บุญรอด, 2555) ที่พบว่า 

ความรู้  ค าแนะน าหรือการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูชมคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความรู้  

ทัศนคติ และการปฏิบัติ (สอาด มุ่งสิน, 2556)  

โดยแนวคิดนี้ มีข้อตกลงเบื้ องต้นว่า “หากบุคคลใดมี

ค ว า ม รู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว  ค ว า ม รู้ นั้ น จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด 

การเปล่ียนแปลงทางความคิดจนท าให้มีทัศนคติที่ดีขึ้ น 

และส่ งผลใ ห้บุคคลนั้ นมีแนวทางการปฏิบัติหรือ 

มพีฤตกิรรมสขุภาพที่ดีและสม ่าเสมอ ในทางตรงข้ามกนั

ถ้าหากบุคคลนั้นไม่มีความรู้  ก็จะท าให้เกิดแนวคิดที่ 

ไม่เห็นด้วยและเกิดการต่อต้านจนท าให้บุคคลนั้ น 

ไม่ปฏบิตัติามพฤตกิรรมที่พึงประสงค”์ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

     การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งเกบ็ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างชาวนาของอ าเภอดอนเจดีย์จ านวน 35 คน

เป็นกลุ่มทดลองและชาวนาของอ าเภอไร่รถจ านวน  

35 คนซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบทดสอบความรู้  และแบบสอบถามทัศนคติ

และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช และโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยใน

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประกอบด้วย การสอนแบบ

การบรรยาย การประชุมกลุ่ม การสาธิต และการฝึก

ปฏิบัติ  โดยท าการวิ เ คราะ ห์ ข้อ มูล ด้ วย ค่ า เฉ ล่ี ย  

ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ท ี 

เมื่ อเป รียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉ ล่ีย 

ด้ า น ค ว า ม รู้  ทั ศ น คติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่าง

ก่อนทดลองกบัหลังทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย

ของคะแนนด้านความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายหลัง

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการ

ทดลอง ชาวนาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  

ทศันคติและการปฏบิัติเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้
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สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูงกว่าชาวนาใน 

กลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้  จากผลการวิจัย 

พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัย

ในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช ชาวนาในกลุ่มทดลองยังมี

ความรู้ น้อยในเรื่องการแสดงอาการจากการได้รับสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช รายละเอียดฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ 

และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งที่มีการบรรยายให้ความรู้ ในประเดน็ดังกล่าวแล้วและ

มกีารฝึกปฏบิตักิารอ่านรายละเอยีดฉลากที่ติดบนภาชนะ

บรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้วกต็าม ดังนั้น ควรศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ จากโปรแกรมฝึกอบรม 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพ่ือน ามา

พัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมหรือวิธีการที่สามารถช่วย

สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาสามารถ

เข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

เช่น การใช้สื่อวีดีทัศน์ กรณีศึกษาของบุคคลที่ได้รับ

ผ ล ก ร ะ ท บ  เ ป็ น ต้ น  ส่ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชาวนาใน

กลุ่มทดลองบางส่วนยังไม่สวมรองเท้าบูท๊ขณะท างานกับ

สารเคมกี าจัดศัตรพืูช และไม่สวมถุงมอืขณะผสมสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช ดังนั้น ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ

สวมใส่รองเท้าบู๊ทและถุงมือขณะปฏิบัติงานในการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนา  เนื่องจากการที่ชาวนา

ไม่สวมใส่รองเท้าบู๊ทและถุงมือนั้นอาจจะมาจากหลาย

เหตผุล อาทเิช่น การไม่ยอมรับของตวัชาวนา  หรือความ

ไม่เหมาะสมของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยกับ

ลักษณะการท างาน เป็นต้น เพ่ือน าไปพิจารณาเลือก

วิธกีารจูงใจในการสวมใส่รองเท้าบูท๊และถุงมอื  การเลือก

และการก าหนดคุณสมบัติของรองเท้าบู๊ทและถุงมือ

เพ่ือให้มีความเหมาะสมได้ด้วย นอกจากนี้ ยังควรมี

การศึกษาติดตาม พฤติการรมการใช้สารเคมีของชาวนา 

อย่างต่อเนื่ อง ผลกระทบที่ ไ ด้รับต่อชุมชนภายหลัง 

ที่ชาวนาได้รับโปรแกรมฝึกอบรมไปแล้ว 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิจัยนี้ ส  าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์และ

ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่านที่สนับสนุน ช่วยเหลือและ

แนะน าการด า เนินการในการวิ จั ยในครั้ งนี้  ทั้ งนี้

ความส าเร็จของงานวิจัยนี้ ได้รับเงินงบประมาณจาก

กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ให้การสนับสนุน

ในการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องกบั

งานวิจัยทุกท่านที่ช่วยให้การด าเนินการวิจัยส าเรจ็ลุล่วง

ด้วยด ีมา ณ โอกาสนี้  
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