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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของชาวนาในอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของ
ชาวนาระหว่างก่อนและหลังการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มทดลอง และ 2) เปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของชาวนาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับ
กลุ่มควบคุม โดยเก็บข้ อมูลจากชาวนาของอาเภอดอนเจดีย์จานวน 35 คนซึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และชาวนาของอาเภอไร่รถจานวน 35 คน
ซึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แบบทดสอบ
ความรู้และแบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โปรแกรมฝึ กอบรมนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช้ อันตรายและผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ฉลากและการจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืช การกาจัดภาชนะบรรจุ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้ วิธีการสอนแบบการบรรยาย การประชุมกลุ่ม การสาธิต
และการฝึ กปฏิบัติ สาหรับแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช ได้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงจากผู้ เชี่ย วชาญและใช้ เป็ นเครื่อ งมื อในการเก็บ ข้ อ มูล ทาการวิ เคราะห์ข้ อมู ลด้ ว ยค่ าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Paired Sample t-test และ Independent t-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ก่อนการให้ โปรแกรม
ฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเท่ากับ 5.60, 2.13, 2.17 ตามลาดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95,
0.19, 0.19 ตามลาดับ และหลังการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ
7.94, 2.79, 2.76 ตามลาดับ และค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24, 0.08, 0.05 ตามลาดับ และชาวนากลุ่มทดลองมีความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชหลังการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีกาจัด ศัต รูพืช สูงกว่ าก่ อนการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัย ในการใช้ สารเคมี ก าจั ดศัตรูพืช อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ
(p = 0.05) และ 2) ภายหลังการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเท่ากับ 7.94, 2.79, 2.76 ตามลาดับ
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24, 0.08, 0.05 ตามลาดับ ขณะที่ชาวนากลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 5.60, 2.16,
2.17ตามลาดับ และค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77, 0.18, 0.15ตามลาดับ และภายหลังการให้ โปรแกรมฝึ กอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพื ชสูงกว่ า ชาวนาในกลุ่ม ควบคุมอย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ (p = 0.05) อย่ า งไรก็ต ามหลังจากได้ รับ โปรแกรมฝึ กอบรม
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองบางส่วนยังมีความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้ อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสวมใส่รองเท้ าบู๊ทและถุงมือในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังนั้นจึงควรศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้จากโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าวด้ วย
คาสาคัญ: ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึ กอบรม โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัย การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
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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

ทั้งสิ้น ณ วันสามะโน (1 พฤษภาคม 2556) ของ
ประเทศไทยมีประมาณ 5.9 ล้ านรายและมีเนื้อที่ถอื ครอง
จากการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช อย่ า งแพร่ ห ลาย ทาการเกษตรทั้งสิ้น 114.6 ล้ านไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่ใี ช้ ทา
ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลู ก ข้ าว นาประมาณเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของพื้ นที่ ก ารเกษตรทั้ ง
จากข้ อมูลของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร ประเทศ เมื่อพิจารณาเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรจาก
ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร กระทรวงเกษตรและ ข้ อมูลจานวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทาการเกษตร
สหกรณ์, ม.ป.ป.) พบว่า มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช จาแนกตามภาค พ.ศ. 2556 พบว่า ภาคกลางมีผ้ ูถือ
ประมาณร้ อยละ 70 สารเคมีกาจัดแมลงประมาณร้ อยละ ครองทาการเกษตรน้ อยที่สุด แต่กลับมีเนื้อที่ถือครอง
15 สารเคมีกาจัดโรคพืชประมาณร้ อยละ 10 ส่วนที่เหลือ เฉลี่ยสูงสุด
ภาคกลาง มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเหมาะส าหรั บ
เป็ นสารเคมีอ่ นื ๆ ประมาณร้ อยละ 5 และกลุ่มสถิติ
การเกษตรได้ จัด ทาสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 การเพาะปลู ก ข้ าว เพราะเป็ นพื้ นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า
(กลุ่มสถิติการเกษตร ส านั กงานสถิติสัง คม สานักงาน โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็ นจังหวัดที่สามารถปลูกข้ าวได้
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ ในทุกพื้นที่ของจังหวัด จึงเป็ นศูนย์กลางการเพาะปลูก
การสื่อสาร, 2556) พบว่ า ผู้ถือครองทาการเกษตร ข้ า วที่ส าคัญ (องค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุพ รรณบุ รี ,
บทนา
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ม.ป.ป.) จากรายงานการศึ ก ษาผลกระทบในการใช้
สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาการทานาในเขตพื้นที่
จั ง หวั ด สุพ รรณบุ รี (นิ ริ น ธน์ ประเสริ ฐ สัง ข์ , 2555)
พบว่ า ชาวนาในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี สั ด ส่ ว นการใช้
สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช สู ง ถึ ง 27%
ของต้ นทุ น
การผลิตทั้งหมด และใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษ
อันตรายร้ ายแรงในอัตราสูงถึง 32.5% ของสารเคมีกาจัด
ศัต รูพืช ทั้งหมด และยั งพบว่ า เกษตรกรมีโ อกาสได้ รั บ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทั้งทางการหายใจ การสัมผัส และ
ทางการกิ น จึ ง ท าให้ เกษตรกรมี ปั ญ หาทางสุ ข ภาพ
แบบเรื้อรัง จากการสุ่มสารวจพฤติกรรมการทานาข้ า ว
ของชาวนาในอาเภอดอนเจดีย์ พบว่ า ชาวนามีการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชประมาณร้ อยละ 90 และพบปั ญหา
ด้ า น ค ว า ม รู้ ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของชาวนา
รวมถึ ง การป้ องกัน อัน ตรายจากการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด
ศั ต รู พื ช ของชาวนาที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อง เช่ น ความรู้ และ
ความเข้ าใจในการอ่านฉลาก วิธีการทางานกับสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด ผลกระทบจากการได้ รับสารเคมี
ก าจั ด ศั ต รู พื ช เหล่ านี้ เข้ าไป การมี ค วามเชื่ อและ
แนวความคิดที่ไม่ถูกต้ องในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และการแต่ ง กายและการสวมใส่ อุ ป กรณ์ ค้ ุ มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ไม่ ถูกต้ อง เป็ นต้ น ถือเป็ น
สิ่ง ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ชาวนามี ค วามเสี่ย งสู ง ที่ จ ะได้ รั บ
อันตรายจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชด้ วย
จากฐานข้ อมูลสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2554 (การเฝ้ าระวั ง ป้ องกั น ควบคุ ม โรคและ
ภั ย สุ ข ภาพจากการประกอบอาชี พ ในกลุ่ ม เกษตรกร
(คลินิกสุขภาพเกษตรกร, ม.ป.ป.) พบว่ามีผ้ ูป่วยด้ วยโรค
จากการประกอบอาชีพภาคเกษตร จานวน 7,395 ราย และ
ผู้ป่วยในที่ป่วยด้ วยโรคพิษสารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมต จานวน 2,584 ราย และข้ อมูล
จากผลการตรวจคั ดกรองที่ส านั กโรคจากการประกอบ
อาชี พและสิ่งแวดล้ อม กรมควบคุ มโรค ได้ รั บรายงาน
ระหว่ างปี พ.ศ. 2540 – 2555 พบว่า สัดส่วนผู้มีความ
เสี่ยงและไม่ ปลอดภั ยจากพิ ษของสารเคมีกาจั ดศัตรูพื ช
สูงขึ้นจากเดิมร้ อยละ 15.96 เป็ นร้ อยละ 30.10 และ
ข้ อมูลจากรายงานการเฝ้ าระวังโรค ประจาปี 2550 กลุ่ม
โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อม (ส านั ก
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ระบาดวิ ทยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุข ,
2551) พบว่า มีผ้ ูป่วยที่ได้ รับพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช
จานวน 1,452 ราย อัตราป่ วย 2.31 ต่อประชากรแสนคน
ซึ่งมีแนวโน้ มสูงขึ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยภาคกลางมีอตั รา
ป่ วยสูง เป็ นอัน ดับ ที่ 3 รองจากภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 22.25 ต่อแสนประชากร และ
อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตรกรรม จานวน
708 ราย แต่เมื่อเทียบกับข้ อมูลจากรายงานการเฝ้ าระวัง
โรค ประจาปี 2556 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ง แวดล้ อม (สานั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุข , 2557) พบว่ า มี ผ้ ู ป่ วยที่ไ ด้ รั บ
สารพิษจากสารป้ องกันกาจัดศัตรูพืชจากการทางานและ
สิ่งแวดล้ อมตลอดปี โดยภาคกลางยังคงมีอัตราป่ วยสูง
เป็ นอันดับที่ 3 รองจากภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ 0.57 ต่อแสนประชากร ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ปี 2550 จะพบว่ า จ านวนผู้ ป่ วยลดลงค่ อนข้ า งมาก
เนื่ องจากสานั กระบาดวิ ทยากาลัง ปรับปรุงระบบ หาก
พิจารณาจากปริมาณการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ในภาคเกษตรกรรมพบว่ายังมีปริมาณการนาเข้ าสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชค่อนข้ างสูงถึง 120,000 ตัน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึง
ความเสี่ยงต่อการได้ รับพิษสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืช
สาหรับกระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานหลักใน
การดาเนินงานดูแลสุขภาพเกษตรกรภายใต้ ยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขซึ่งมีความ
ใกล้ ชิดกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้ ทาการตรวจประเมิน
ความเสี่ ย งต่ อ การเจ็ บ ป่ วยเนื่ องจากอุ บั ติ เ หตุ จ าก
การทางานร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่วนกรมควบคุมโรค
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
การจัดบริการด้ านอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์ ให้ มี
คุณภาพครอบคลุมและเข้ าถึงได้ ง่ายเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทั้ ง บริ ก ารเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง โครงการที่ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ วตั้ ง แต่ ปี
2554 - 2557 ได้ แก่ โครงการเกษตรกรปลอดโรค
ผู้ บ ริ โ ภคปลอดภั ย สมุ น ไพรล้ างพิ ษ กายจิ ต ผ่ อ งใส
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพเกษตรกรแบบ
ครบวงจร โครงการขยายการดาเนินงานคลินิกสุขภาพ
เกษตรกร ไปทุ ก จั ง หวั ด และโครงการสนั บ สนุ น ให้
โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลและ/ PCU ของโรงพยาบาล
ชุมชนให้ มีการจัดบริการอาชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพ
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เกษตรกร) ร้ อยละ 10 ของหน่วยบริการที่มีในจังหวัด
ซึ่ ง การด าเนิ น งานดัง กล่ า วนั้ น พบปั ญ หาและอุป สรรค
หลายประการ ได้ แก่ ภาระงานของหน่ วยงานมีจานวน
มาก หน่วยงานมีความต้ องการวัสดุวิทยาศาสตร์มากกว่า
ที่ได้ รับการจัดหาให้ เนื่องจากจานวนเกษตรกรเข้ าร่ วม
โครงการมีจานวนมาก นอกจากนี้ยังได้ รับการสนับสนุ น
เพี ย งชุ ด ตรวจคั ด กรอง แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น การ
ลงพื้ นที่ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น (ปรีชา
เปรมปรี , 2558) นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้ ประกาศใช้ กฎกระทรวงว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานใน
งานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 แต่กย็ ังไม่ครอบคลุมใน
เรื่ องความปลอดภั ย ในการท างานของชาวนานั ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่เป็ นแรงงานนอกระบบ ดังนั้น
การท านาถือเป็ นอีกอาชีพหนึ่ งในภาคเกษตรกรรมที่มี
โอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพได้ สงู มาก
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ มุ่งเน้ นศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ซึ่งทาให้ เห็นว่ า
พฤติกรรมที่ไม่ ถูกต้ องหลายประเด็นในการใช้ สารเคมี
ก า จั ด ศั ต รู พื ช ทั้ ง ก า ร ส ว ม ใ ส่ อุ ป ก ร ณ์ คุ้ ม ค ร อ ง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล การแต่งกาย สุขอนามัยของ
ช า ว น า ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ท า ง า น ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดล้ อมในการทางานนั้ น ส่ ง ผลต่ อสุข ภาพของ
เกษตรกรได้ และจากการทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการให้
ความรู้ ทั้ ง โดยโปรแกรมการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
การได้ รับข่าวสาร และการเข้ ารับการอบรมนั้น พบว่ า
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร
นั้นมีความสัมพันธ์กนั กับ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของ
เกษตรกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ นา
ทฤษฎีค วามรู้ ทัศ นคติแ ละการปฏิบัติ มาใช้ โ ดยใช้
โปรแกรมการอบรม ซึ่งเป็ นกระบวนการที่จะทาให้ ชาวนา
มีความรู้ท่ถี ูกต้ องแล้ ว ความรู้น้ันจะทาให้ ชาวนาเกิด
การเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด จนท าให้ ทั ศ นคติ ข อง
ชาวนาดีข้ ึนและส่งผลให้ บุคคลนั้นมีแนวทางการปฏิบัติ
หรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดขี ้ นึ ได้ ซึ่งโปรแกรมการอบรม
ดังกล่ าว ควรเน้ นการให้ ความรู้ท่ีถูกต้ องเกี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ในการทางานกับสารเคมีก าจั ด ศั ต รู พื ช ตาม
หลั กสุข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม รวมถึงการสาธิต และฝึ ก

ปฏิ บั ติ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
โดยเฉพาะหน้ ากากป้ องกันระบบทางเดินหายใจ เนื่องจาก
ระบบทางเดินหายใจเป็ นช่องทางสาคัญที่สารเคมีสามารถ
เข้ าสู่ร่างกายได้ ง่ายที่สุด โดยการวิจัยครั้งนี้จะจัดกิจกรรม
การบรรยาย ประชุมกลุ่ม การสาธิตและการฝึ ก ปฏิบัติ
ให้ แก่ชาวนา ซึ่งจะทาให้ โปรแกรมดังกล่ าวสามารถทาให้
ชาวนาได้ รับความรู้ท่ีถูกต้ องเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางานกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งจะทาให้ ชาวนา
สามารถปรั บ เปลี่ ยนทั ศ นคติ แ ละกระตุ้ นให้ เห็ น
ความสาคัญของการดูแลและป้ องกันสุขภาพอนามัยของ
ตนเองยิ่งขึ้น และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติท่ี
ถูกต้ องของชาวนาได้
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
1. ประชากรที่ทาการศึกษา
ชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรีท่มี ีการใช้ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในการทานาข้ าวซึ่งในตาบลดอนเจดีย์มีจานวน
4,997 หลังคาเรือน และตาบลไร่ รถมีจานวน 1,998
หลังคาเรือน โดยคัดเลือกประชากรเป็ นตัวแทนครัวเรือน
ละ 1 คนที่ต้องมีอาชีพหลักในการทานาข้ าวและมีประวัติ
เกี่ ย วกั บ การใช้ สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช เป็ นประจ าทุ ก
สัปดาห์ และเป็ นผู้ท่มี ีบ้านเลขที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อยู่
ในตาบลดอนเจดีย์และตาบลไร่รถ จ.สุพรรณบุรี
2. กลุ่มตัวอย่าง
อาเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้ วย 5
ตาบล ซึ่งใช้ วิธีการสุ่มอย่ างง่ ายด้ วยวิธี จับฉลากได้ ตาบล
ดอนเจดี ย์ เ ป็ นกลุ่ ม ทดลอง และต าบลไร่ ร ถเป็ นกลุ่ ม
ควบคุม และเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจงโดย
พิจารณาจากช่วงเวลาในการเพาะปลูก โอกาสในการเก็บ
ข้ อมูล และการให้ ความร่วมมือของชาวนา จึงได้ ชาวนาใน
ตาบลดอนเจดีย์ จานวน 35 คน และในตาบลไร่ ร ถ
จานวน 35 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย สร้ า งขึ้น โดยใช้ ข้ อ มู ล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตารา วารสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและผลการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) ระหว่ างกลุ่มชาวนาและผู้วิจั ย
ประกอบด้ วย
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3.1 โปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
โปรแกรมฝึ กอบรมครั้ ง นี้ ประกอบด้ วย
กิจ กรรมด้ า นการพั ฒ นา การส่ งเสริม ทัศนคติเ กี่ยวกับ
ความปลอดภัย และการปฏิบตั ิ ซึ่งมีระยะเวลา 1 วัน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1) กิ จ กรรมด้ านความรู้ เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัต รูพืช ประกอบด้ วย
กิ จ กรรมการบรรยายในหั ว ข้ อ เรื่ อ งการใช้ อั น ตราย
ผลกระทบ ฉลาก การจัดเก็บ การกาจัดภาชนะบรรจุของ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการป้ องกันอันตราย กิจกรรม
การประชุมกลุ่มย่ อยในการพิจารณาเลือกวิธกี ารควบคุม
และป้ อง กั น อั น ตรายจา กสารเ คมี ก าจั ดศั ต รู พื ช
ที่เ หมาะสมตามหลั ก สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมส าหรั บ
ชาวนา และมีกิจกรรมการสาธิต และฝึ กปฏิบัติการใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบหน้ ากากครึ่ง
หน้ าแบบไส้ กรองเดี่ยวให้ แก่ชาวนา เพื่ อให้ ชาวนาเกิด
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมและป้ องกันอันตรายและ
การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง ได้
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ของชาวนาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชภายหลัง
ได้ รับการอบรม
2) กิ จ กรรมด้ า นทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ประกอบด้ วย
กิจ กรรมการประชุ มกลุ่มย่ อยในการวิ เคราะห์ ง านเพื่ อ
ความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เพื่อให้ ชาวนา
นาความรู้ท่ีได้ รั บแล้ วมาถ่ ายทอดภายในกลุ่ม ย่ อยผ่ า น
การแสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ข้นั เริ่มต้ น
จ น กร ะ ทั่ ง กา ร เ ก็ บ เ กี่ ยว ซึ่ ง ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น ผล จ า ก
แบบสอบถามทัศนคติของชาวนาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชภายหลังได้ รับการอบรม
3) ด้ านการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช จะประเมิ น ผลจาก
แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ข องชาวนาเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภั ยในการใช้ ส ารเคมีกาจั ด ศั ต รูพื ช ภายหลั ง จาก
เสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ ว 1 สัปดาห์ โปรแกรมฝึ กอบรม
ความปลอดภั ย ในการใช้ สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช นี้ ได้
กาหนดคุณสมบัตขิ องวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จะต้ อง
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มี ป ระสบการณ์ ท างานด้ านอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในระดับวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.2 แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถาม
ทัศนคติและการปฏิบตั ขิ องชาวนาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึ ก ษา รายได้ ข องครอบครั ว
ระยะเวลาที่ใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ความถี่ในการสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การเคยได้ รับการอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การเคย
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย ในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ช่ องทางการรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 2 ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเก็บ
การกาจัดภาชนะบรรจุของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการ
ป้ องกัน อันตราย โดยลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบให้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ออกเป็ น 5
ระดับ คือ ระดับต่ากว่าเกณฑ์ข้นั ต่า ระดับเกณฑ์ข้นั ต่า
ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยสอบถามทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเก็บ
การกาจัดภาชนะบรรจุของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการ
ป้ องกัน อัน ตราย โดยข้ อค าถามมี ลั ก ษณะการวั ด แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย ซึ่งแบ่งระดับทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับต่า ระดับปานกลาง และระดับสูง
ส่วนที่ 4 การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื โดยสอบถามการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ อันตราย ผลกระทบ ฉลาก การจัดเก็บ
การกาจัดภาชนะบรรจุของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการ
ป้ องกันอันตราย โดยข้ อคาถามมีลักษณะการวัดแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 3 ระดับ ได้ แก่ เป็ นประจา บางครั้ง และ
ไม่ปฏิบตั ิ ซึ่งแบ่งระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัย
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ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับต่า ระดับปานกลาง และระดับสูง
แบบทดสอบความรู้แ ละแบบสอบถามทัศ นคติ
และการปฏิ บั ติ น้ ี ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหาและการใช้ ภ าษา โดยให้ ผ้ ู เ ชี่ ย วชาญด้ า นความ
ปลอดภั ย ในการใช้ สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช และด้ าน
พฤติกรรมสุขภาพจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้ อคาถาม
แล้ วน าผลคะแนนที่ ไ ด้ มาค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แล้ ว
คัด เลื อ กข้ อ ค าถามที่มีค่ า IOC ระหว่ า ง 0.5-1.00
มาทดลองใช้ กั บ เกษตรกรที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ กลุ่ ม
ตัว อย่ า ง จ านวน 35 ราย เพื่ อ หาค่ า ความยากง่ า ย
ค่ า อ านาจจ าแนก และค่ า ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
โดยแบบทดสอบความรู้ น้ ีใช้ ข้อคาถามที่มีค่าความยาก
ง่ ายอยู่ ระหว่ าง 0.2–0.8 ส่ วนค่ า อานาจจ าแนกของ
แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามทั ศ นคติ แ ละ
การปฏิบตั นิ ้ ีวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละ
ข้ อกับคะแนนทั้งฉบับ ซึ่งใช้ เฉพาะข้ อที่มคี ่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่ าความเที่ยงของเครื่องมือ
สาหรับแบบทดสอบความรู้น้ ีวิเคราะห์หาอานาจจาแนก
ด้ วยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ ค่าความเที่ยง 0.81
ส าหรั บ แบบสอบถามทั ศ นคติ แ ละการปฏิบั ติ น้ ี น ามา
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความสอดคล้ องภายในด้ วยวิธี Cronbach’s Alpha
Coefficient ซึ่งได้ ค่าความเที่ยง 0.82 และ 0.85
ตามลาดับ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้ อมูลด้ านความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์ ผ ล
การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชระหว่ าง
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้ Paired
Sample t-test และวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช ระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลอง โดยใช้ สถิติ Independent t-test
ผลการศึกษา
ชาวนาส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 - 60
ปี สถานภาพสมรส ซึ่งมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมีรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยมีการใช้
สารเคมีกาจัด ศัตรูพืชมากกว่ า 10 ปี ซึ่ง มีความถี่ใ น
การสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 5-6 วันต่อสัปดาห์
ซึ่ ง ไม่ เ คยได้ รั บ การอบรมเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย ใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศั ตรูพืชเลย แต่ เคยได้ รับข้ อมู ล
ข่าวสารดังกล่ าวจากบุคคลในครอบครัว 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์
ก่ อ นการทดลอง เปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชระหว่ าง
กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม พบว่ า ก่ อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อนทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
n
S.D.
t - value
p-value
ด้านที่ศึกษา
กลุ่ม
ระดับ
X
35
5.60
0.95
-0.133
0.447
กลุ่มทดลอง
เกณฑ์ข้นั ต่า
ความรู ้
35
5.63
0.84
กลุ่มควบคุม
เกณฑ์ข้นั ต่า
35
2.13
0.19
-1.094
0.139
กลุ่มทดลอง
ปานกลาง
ทัศนคติ
35
2.18
0.17
กลุ่มควบคุม
ปานกลาง
35
2.17
0.19
-0.485
0.314
กลุ่มทดลอง
ปานกลาง
การปฏิบตั ิ
35
2.19
0.16
กลุ่มควบคุม
ปานกลาง
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ าน
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชระหว่างก่อนและหลังทดลอง
ของกลุ่มทดลอง พบว่ า ในกลุ่มทดลอง ค่ าเฉลี่ยของ
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คะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ในการใช้ ส ารเคมีกาจั ด ศั ตรูพื ช ภายหลั ง การ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชระหว่างก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง
n
S.D.
t - value
p-value
ด้านที่ศึกษา
การทดลอง
ระดับ
X
35
5.60
0.95
ก่อนการทดลอง
เกณฑ์ข้นั ต่า
-17.276
.000
ความรู้
35
7.94
1.24
หลังการทดลอง
สูง
35
2.13
0.19
ก่อนการทดลอง
ปานกลาง
-21.417
.000
ทัศนคติ
35
2.79
0.08
หลังการทดลอง
สูง
35
2.17
0.19
ก่อนการทดลอง
ปานกลาง
-20.428
.000
การปฏิบัติ
35
2.76
0.05
หลังการทดลอง
สูง
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ภายหลังทดลอง พบว่า หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ย

ของคะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกลุ่ม
ทดลองสูง กว่ ากลุ่ม ควบคุม อย่ า งมีนัย สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ภายหลังทดลอง
n
S.D.
t - value
p-value
ด้านที่ศึกษา
กลุ่ม
ระดับ
X
35
7.94
1.24
ความรู้
กลุ่มทดลอง
ดี
9.506
.000
35
5.60
0.77
กลุ่มควบคุม
เกณฑ์ข้นั ต่า
35
2.79
0.08
กลุ่มทดลอง
ดี
18.916
.000
ทัศนคติ
35
2.16
0.18
กลุ่มควบคุม
ปานกลาง
35
2.76
0.05
กลุ่มทดลอง
ดี
22.102
.000
การปฏิบัติ
35
2.17
0.15
กลุ่มควบคุม
ปานกลาง
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

และอัญชลี อาบสุวรรณ์, 2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ สารเคมี
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ กาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง อธิบายได้ ว่าเกษตรกรบ้ าน
ความปลอดภั ย ในการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช อยู่ ใ น ห้ วยสามขาส่วนใหญ่ น้ันเคยได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้
ระดับต่ า และมีทัศนคติแ ละการปฏิบัติ ใ นเรื่ องข้ างต้ น สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร้ อยละ 95.1 โดยได้ รับข้ อมูล
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ การศึ ก ษา ผ่านทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ ร้ อยละ 68.3 รองลงมา
ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี กาจั ด คือ จากการเข้ าร่วมประชุมหรืออบรม ร้ อยละ 66.2 และ
ศั ต รู พื ช ของเกษตรกรบ้ านห้ วยสามขา ต าบลทั พ รั้ ง จากเจ้ าหน้ าที่ เ กษตรอ าเภอ ร้ อยละ 62.0 จึ ง ท าให้
อ าเภอพระทองค า จั ง หวั ด นครราชสีม า (จารุ ว รรณ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระดั บ สู ง ด้ วย
ไตรทิพย์สมบัติ, เพลินพิศ จับกลาง, สุวิมล บุญเกิด, แต่ ช าวนากลุ่ มตัว อย่ า งในอาเภอดอนเจดีย์ น้ั น ไม่ เ คย
อภิปรายผลการศึกษา
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ได้ รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชจากหน่ วยงานใดมาก่อนเลย แต่จะได้ รับ
เพียงข้ อมูลข่าวสารจากบุคคลในครอบครัวเป็ นบางครั้ง
เท่านั้น ดังนั้นจึงทาให้ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
เรียนรู้และความเข้ าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงส่งผลทา
ให้ ทัศ นคติแ ละการปฏิบัติ เ กี่ย วกับ ความปลอดภั ย ใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของชาวกลุ่มตัวอย่ างอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ เมื่อชาวนากลุ่ มตัว อย่ างในอาเภอ
ดอนเจดีย์ ไ ด้ รั บโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภั ย ใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชแล้ ว พบว่า ความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
ก าจั ด ศั ต รู พื ช ของชาวนาอยู่ ใ นระดั บ สู ง ขึ้ นจากเดิ ม
โดยความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัด
ศัต รูพืช ของชาวนาอยู่ ใ นระดับสูง เนื่ องจากโปรแกรม
ฝึ กอบรมนี้ มี กิ จ กรรมในการให้ ความรู้ แก่ ช าวนา
3
กิ จ กรรม คื อ การบรรยายที่ มี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืชตามหลัก
สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม การประชุ ม กลุ่ มย่ อยใน
การพิจารณาเลือกวิธกี ารควบคุมและป้ องกันอันตรายจาก
สารเคมีกาจั ด ศั ต รูพื ช การสาธิต และการฝึ กปฏิบัติใ น
การสวมใส่ แ ละการเก็บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ ป้ องกั น ระบบ
ทางเดินหายใจ สาหรับทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของชาวนากลุ่มตัวอย่างใน
อาเภอดอนเจดีย์อยู่ในระดับสูง เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ในเรื่องดังกล่าวดีข้ นึ โดยมีกจิ กรรมประชุม
กลุ่มย่ อยในการวิเคราะห์ งานเพื่ อความปลอดภัย (Job
Safety Analysis) ที่มาช่วยกระตุ้นให้ ชาวนาได้ นาความรู้
ที่ได้ รับมาถ่ายทอดผ่านการแสดงคิดเห็นและความรู้สึก
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จึงส่งผลทาให้ เกิดการกระตุ้นทัศนคติท่ดี ีของชาวนาด้ วย
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของชาวนากลุ่มตัวอย่ างในอาเภอ
ดอนเจดีย์อยู่ในระดับสูง เนื่องจากชาวนากลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ ที่ ถู ก ต้ องและมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มีค วามสัม พั น ธ์กับ
พฤติ ก รรมการป้ องกั น สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช ของ
เกษตรกรตาบลแหลมโตนด อาเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง
(วิชชาดา สิมลา และตั้ม บุญรอด, 2555) ที่พบว่ า
ความรู้ คาแนะนาหรือการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีกาจัด

ศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสอดคล้ อ งกับแนวคิดเกี่ย วกับความรู้
ทัศ นคติ และการปฏิ บั ติ (สอาด มุ่ ง สิ น , 2556)
โดยแนวคิด นี้ มีข้ อ ตกลงเบื้ องต้ น ว่ า “หากบุ ค คลใดมี
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
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดจนทาให้ มีทัศนคติท่ดี ีข้ ึน
และส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้ นมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสม่าเสมอ ในทางตรงข้ ามกัน
ถ้ า หากบุ ค คลนั้ น ไม่ มีค วามรู้ ก็จ ะท าให้ เ กิด แนวคิ ด ที่
ไม่ เ ห็ น ด้ วยและเกิ ด การต่ อ ต้ านจนท าให้ บุ ค คลนั้ น
ไม่ปฏิบตั ติ ามพฤติกรรมที่พึงประสงค์”
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่ง เก็บข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างชาวนาของอาเภอดอนเจดีย์จานวน 35 คน
เป็ นกลุ่ ม ทดลองและชาวนาของอ าเภอไร่ ร ถจ านวน
35 คนซึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม และเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามทัศนคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช และโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัยใน
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชประกอบด้ วย การสอนแบบ
การบรรยาย การประชุ ม กลุ่ ม การสาธิต และการฝึ ก
ปฏิ บั ติ โดยท าการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยค่ าเฉลี่ 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 ที
เมื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย
ด้ า น ค ว า ม รู้ ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชระหว่ าง
ก่อนทดลองกับหลังทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนด้ านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ภายหลัง
การทดลองสูงกว่ าก่อนการทดลอง อย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่ าง
ของคะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความรู้ ทัศ นคติแ ละการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองกับ กลุ่ ม ควบคุ ม พบว่ า หลั ง การ
ทดลอง ชาวนาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
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สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช อยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า ชาวนาใน
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
สาหรับข้ อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ จากผลการวิจั ย
พบว่า ภายหลังได้ รับโปรแกรมฝึ กอบรมความปลอดภัย
ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนาในกลุ่มทดลองยังมี
ความรู้น้อยในเรื่องการแสดงอาการจากการได้ รับสารเคมี
กาจัด ศั ตรูพืช รายละเอีย ดฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ
และผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้ อม
ทั้งที่มีการบรรยายให้ ความรู้ในประเด็นดังกล่าวแล้ วและ
มีการฝึ กปฏิบตั กิ ารอ่านรายละเอียดฉลากที่ติดบนภาชนะ
บรรจุ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชแล้ วก็ตาม ดังนั้น ควรศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ จากโปรแกรมฝึ กอบรม
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เพื่อนามา
พั ฒ นารูป แบบหรื อ กิจ กรรมหรื อ วิ ธีก ารที่ส ามารถช่ ว ย
สนับสนุ น ส่งเสริมและสร้ างแรงจู งใจให้ ชาวนาสามารถ
เข้ าใจในเรื่องดังกล่าวได้ ดีย่ิงขึ้นและเป็ นรูปธรรมมากขึ้น
เช่ น การใช้ ส่ ือ วี ดี ทัศ น์ กรณี ศึ ก ษาของบุ ค คลที่ไ ด้ รั บ
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
ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชาวนาใน
กลุ่มทดลองบางส่วนยังไม่สวมรองเท้ าบูท๊ ขณะทางานกับ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และไม่สวมถุงมือขณะผสมสารเคมี
กาจัดศัตรูพื ช ดังนั้น ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่ อการ
สวมใส่ ร องเท้ า บู๊ทและถุ ง มือขณะปฏิบัติง านในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของชาวนา เนื่องจากการที่ชาวนา
ไม่ สวมใส่รองเท้ าบู๊ทและถุงมือนั้นอาจจะมาจากหลาย
เหตุผล อาทิเช่น การไม่ยอมรับของตัวชาวนา หรือความ
ไม่ เ หมาะสมของอุ ป กรณ์ ค้ ุ ม ครองความปลอดภั ย กับ
ลั ก ษณะการทางาน เป็ นต้ น เพื่ อ น าไปพิ จ ารณาเลื อ ก
วิธกี ารจูงใจในการสวมใส่รองเท้ าบูท๊ และถุงมือ การเลือก
และการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องรองเท้ า บู๊ท และถุ ง มื อ
เพื่ อให้ มีความเหมาะสมได้ ด้วย นอกจากนี้ยัง ควรมี
การศึกษาติดตาม พฤติการรมการใช้ สารเคมีของชาวนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ ชุ ม ชนภายหลั ง
ที่ชาวนาได้ รับโปรแกรมฝึ กอบรมไปแล้ ว
กิตติกรรมประกาศ
วิ จั ย นี้ ส าเร็จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ แ ละ
ความช่ ว ยเหลื ออย่ า งดีย่ิ ง จากคณาจารย์ ข องสาขาวิ ช า
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ความส าเร็จ ของงานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ เงิ น งบประมาณจาก
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ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจัยทุกท่านที่ช่วยให้ การดาเนินการวิจัยสาเร็จลุล่วง
ด้ วยดี มา ณ โอกาสนี้
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