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ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Knowledge and the use of chemical pesticides for farmers. The responsibility of the 
Health Promoting Hospital Tambon Nong worm Sub District  MuangDistrict Nakhon Si 

Thammarat province 
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333 หมู่ 13  ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

2สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
99 ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

3คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 
333 หมู่ 8 ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย์ 31000 

4สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1 ซอยฉลองกรุง ลดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
E-mail : aimzaa-tonzaa@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้กับ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ
ศึกษาวิจัยครั้ง น้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ (Chi-square) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.90 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 73.20 ผล การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง พฤติกรรม การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ อายุ และระดับการศึกษามี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปัจจัยด้านเพศและความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร (p>0.05)  
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ความรู้, การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 

ABSTRACT 
              The research aims to study the behavior and the use of chemical pesticides for farmers. And to 
study the relationship between personal factors and knowledge with Behavior of chemical pesticides by 
farmers. The responsibility of the Health Promoting Hospital Tambon Nong worm Tambon Muang Nakhon 
Si Thammarat harbor. Research study This researcher conducted a study with a group of farmers who 
used a number of agricultural chemicals. 228 people. Tools used for collecting data are 
questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean ( X) , standard deviation ( SD) and 
correlation test using statistics ( Chi-square). 
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              The results showed that most samples were male. 52.20 %, mostly between 41-50 years old, 
accounting for 28.90 %, most of them are in the range of 5,001 - 10,000 baht, accounting for 45.20 % and 
most of them are studying at the lower secondary level. Percentage 73.20 study the level of knowledge 
about the use of chemical pesticides in overall high level of behavior using chemical pesticides and 
behavior, the use of chemical pesticides in the picture. Included in the medium level Results of the study 
of the relationship between personal behavior and knowledge about the use of 
chemical pesticides, farmers found that the factors of age, income and education levels.Correlated with 
the use of chemical pesticides, farmers are significant statistically (p <0.05) factors, gender, and knowledge 
is correlated with the use of chemical pesticides to farmers (p. > 0.05) 
Key words : Behavior , knowledge , use of agricultural chemicals 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ท าการเกษตรกรรมอันดับที่ 
48 ของโลกและพบว่ามีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก
เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการศึกษาพบว่า มี เกษตรกรได้รับสารเคมีปีละ 
750,000 คน และเสียชีวิตปีละ 50,000 คน (องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ อ้างถึงในพิพัฒน์
ชนา เทพาพร และคณะ, 2554) ซึ่งการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชท าให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง มีสารเคมี
ตกค้างในร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นพิษต่อสุขภาพ
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชโดยตรง และเป็นปัญหาที่
รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
 ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ใ ต้  โ ด ย เ ฉ พ า ะ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ท าการเกษตรมากเป็นล าดับที่ 1 
ของภาคใต้และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร 
ร้อยละ 43.74 โดยเฉพาะอ าเภอเมือง มีเกษตรกรใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 18.83 (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) ในปี พ.ศ. 2557 ต าบลท่าเรือ พบว่า 
ร้อยละ 100 ประชากรผู้มารับบริการสุขภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนองหนอน มีอาชีพทางการ
เกษตรกรรม และมีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
จ านวน 586 ครัวเรือน ได้ท าการเจาะเลือดเพื่อหาระดับ
สารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร พบว่า มีสารเคมี
ตกค้างในเลือด สูงถึงร้อยละ 36.00 และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 31.00 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองหนอน, 2557) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา 
และมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน หนองหนอน 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ในการวางแผน ให้ความรู้แก่
เกษตรกร และประชาชนให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้
สารเคมี และมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการได้รับพิษ
จากสารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพ ดี
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง หนอน ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาความรู้ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช สามารถแบ่งขอบเขตได้ดังนี้  
 3.1 ด้านพื้นท่ี 
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ท้ัง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 และ
หมู่ที่ 13 
 3.2 ด้านประชากร 
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 105 ~ 

สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช จ านวน 531 คน 
 3.3 ด้านระยะเวลา 
ช่วงระยะที่ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา ทั้งหมด 9 เดือน  
 3.4 ด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เ พศ  อ ายุ  ร ะดั บ ก า รศึ กษา  ร าย ไ ด้ ค ร อบครั ว มี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 4.2 ปัจจัยด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1 ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี หมายถึง การตอบ
ถูกต้องในเรื่องการรู้จัก สารเคมี ประเภท รูปแบบต่าง ๆ 
การเข้าสู่ร่างกาย การเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ตลอดจนปนเปื้อนในอาหาร 
 5.2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
หมายถึง วิธีปฏิบัติตัวของเกษตรกรที่แสดงออก ในการใช้
สารเคมีทางการเกษตรทั้ งก่อนการฉีดพ่นสารเคมี 
พฤติกรรมขณะฉีดพ่นสารเคมี และ พฤติกรรมหลังการฉีด
พ่นสารเคมี 
 5.3 สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง สารเคมี
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย เคมี  สารเร่ งการ
เจริญเติบโต สารเคมีทางการเกษตร ส่วนใหญ่มีความ
คงทนในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งคุณและโทษ คือ ช่วย
ควบคุมศัตรูพืช แต่เป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ และมนุษย์ 
 5.4 เกษตรกร หมายถึง ชาวบ้านที่ท านา  ท า
สวน และปลูกผักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ผลการวิจัยที่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน ามาใช้ในการจัดบริการดูแลสุขภาพแก่เกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 6.2 ผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนรวมทั้งการ ประสานภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดบริการดูแล
สุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและความสูญเสีย
สภาวะสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรต่อไป 
 
7.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการศึกษาความรู้และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช ครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเ ชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) แบบหา ความสัมพันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 7.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   7.1.1 ประชากร 
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจ านวนทั้งหมด 3 หมู่บ้าน จ านวน 531 
คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองหนอน, 
2557)  
 7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มอย่างง่าย
หาหมู่บ้านเพื่อท าการศึกษา 3 หมู่บ้าน จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 531 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง 
โดยใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ทีร่ะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 228.14 คน  
 7.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     7.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนด
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เ ป็ นแบบสอบถาม เพื่ อ ใ ช้ ในการศึ กษา  ในครั้ ง นี้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ลักษณะของ
ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 20 ข้อ รวม คะแนนเต็ม 0 
- 20 คะแนน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบว่า 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น เกณฑ์การให้
คะแนน  

ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0 
คะแนน การวัดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนน เฉลี่ย
ระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาของ Best (1977) 
 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แบ่งเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.00 – 0.33 หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับต่ า  
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.34 – 0.67 หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.68 – 1.00 หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัด ศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 ทุกครั้ง หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆทุกครั้ง  
 บ่อยครั้ง หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆบ่อยครั้ง 
 บางครั้งหมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆบางครั้ง 
 ไม่เคย หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆ 
 การวัดระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้
คะแนนเฉลี่ยระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมา
จัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (Best, 1977) 
อันตรภาคชั้น 
คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุดจ านวนระดับชั้น 4-1 

 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  1.00 - 2.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับต่ า  
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  2.01 - 3.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับต่ า ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.01 - 4.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับสูง 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ และ พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชและรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทาง ในการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
องค์ประกอบเพื่อน ามาจัดท านิยามศัพท์เฉพาะและน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 

พัฒนาแบบสอบถาม ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ความรู้ พฤติกรรม และข้อมูลความเจ็บป่วย
หลังจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ ์

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนและเง่ือนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 7.3.1 ผู้วิจัยได้รายงานตัวและแนะน าตัวกับ
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนอง
หนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย และเพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูล 
 7.3.2 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งหมด 228 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามเฉพาะชาวบ้านที่ท าการเกษตรเท่านั้น 
จ านวน 228 ชุด จ าแนกเป็น 3 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 9 
จ านวน 73 ชุด หมู่ที่ จ านวน 121 ชุด หมู่ที่ 13 จ านวน 
34 ชุด ใช้วิธีการแบบสัดส่วน (Proportion) อย่างมีระบบ 
(Systematic) 
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 7.3.3 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
เมษายน 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามกับเกษตรกร จ านวน 228 คน โดยผู้ศึกษา
ท าการอธิบายแบบ สอบถาม อย่างละเอียดแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จะ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 นาทีต่อกลุ่มตัวอย่าง 1 คน 
โดยมีเง่ือนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1) ประชาชนท่ีมีอาชีพท าการเกษตร ที่อาศัยอยู่
ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด 
นครศรีธรรมราช 
 2) เลือกกลุ่มตัวอย่างหลังคาเรือนละ 1 คน หาก
ในหลังคาเรือนมี ประชาชนที่มีอาชีพท าการเกษตร 
มากกวา่ 1 คน ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหากลุ่มตัวอย่าง 
 3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกหลังคา
เรือน ถ้าไม่มีคนอยู่ให้ข้ามไป เก็บหลังคาเรือนถัดไป ถ้า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ จ านวน 228 คน ให้วน
กลับมาเก็บ แบบสอบถามใหม่อีกครั้งในหลังคาเรือนที่เว้น
ไป 
 4) หากบ้านหลังไหนไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ให้ข้ามไปเก็บ หลังคาถัดไป 
 5) ถ้าเก็บรวบรวมยังไม่ครบตามก าหนดในแต่
ละหมู่บ้าน ผู้วิจัยจะวนมา เก็บข้อมูลโดยท าการเก็บข้อมูล
หลังคาเรือนที่ข้ามไป โดยไม่ให้ซ้ ากับหลังคาเรือนเดิมที่ได้
ท าการ สอบถามไว้แล้ว 
 7.3.4 น าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 228 ชุด เพื่อน าไปวิเคราะห์ 
และประมวลผลต่อไป 
7.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย  
 7.4.1 การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) 
 ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ 
(Reliability) ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือวิจัยมา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งการใช้ภาษาใน แบบสอบถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
หาความเช่ือมั่นของ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับเกษตรกรในเขต
พื้นที่ รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพัง
สิงห์ ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ซึ่งในการทดสอบ

เครื่องมือใน ครั้งนี้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่า กับ 0.86 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับ
คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี ้
 7.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ โดยใช้ สถิติการ
แจกแจงความถี่  (Frequency) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 7.5.2 การวิเคราะห์หาระดับความรู้ และระดับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 7.5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล และความรู้กับพฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช โดยใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square) 
 
8. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบหาความ 
สัมพันธ์  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบ้านหนองหนอน จ านวน 228 คน 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

8.1 สรุปผลการวิจัย 
      8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.20 
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.90 รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 และการศึกษาส่วนใหญ่มี
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การศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.20 
8.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างภาพรวมความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
0.71 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ส่วน ใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงเช่นกัน 
 8.1.3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างภาพรวม
พฤติกรรมการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 0.71 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วน ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 
8.2 อภิปรายผล 
 ผลการศึ กษาปั จจั ยที่ มี ค วามสั มพันธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช มีดังนี ้
 8.2.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับปัจจัย ส่วน
บุคคล 
  (1) เพศ ผลการศึกษา พบว่า เพศกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรไม่มี
ความสัมพันธ์ (p > 0.05) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยเนื่องจากผลการศึกษา พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
พฤติกรรมการใช้สารปราบศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ 
หลังจากท่ี ท่านผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้ว ท่านปฏิบัติ
ตนโดยล้างมือด้วยน้ าและสบู่และขณะที่ท าการฉีด พ่น
ท่านระวังไม่ให้ละอองสารเคมีปลิวเข้าหาตัว อาหาร น้ าดื่ม
และของที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อนุ
เทพ แซ่เล้า กัลยาณี จันธิมา และนันทนา แต้ประเสริฐ 
(2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลการศึกษา พบว่า 
เพศ กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (p>0.05) 
  (2) อาย ุ ผลการศึกษา พบว่า อายุกับ
พฤติกรรมการใช้สาร เคมีศัตรูพืชของ เกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี และช่วงอายุ 31 - 40 ปี มี
พฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์ 
ได้แก่ หยุดใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะลมแรงและ 
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสวมถุงมือยางไม่มี

ลวดลายถึงข้อศอก ซึ่งสอดคล้องกับการ วิจัยของ พิมพร 
ทองเมือง และยุทธนา สุดเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า อายุกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
  (3) ระดับการศึกษา  พบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผล
การศึกษา พบว่า ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีพฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความสัมพันธ์ ได้แก่ อ่านฉลากจนเข้าใจค าแนะน าก่อนใช้
สารเคมีก าจัด ศัตรูพืชและผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณเข้มข้นตามที่ฉลากระบุ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ สนาน ผดุงศิลป์ (2550) ได้ท าการศึกษาความรู้เรื่อง
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อพฤติกรรม การใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลวังสรรพรส อ าเภอขลุง 
พบว่า ระดับการศึกษากับ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) 
  (4) รายได้ พบว่า รายได้กับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมี ความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผล การศึกษา พบว่า 
เกษตรกรที่มีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ขึ้นไป และ
รายได้เดือนละ 5001 - 10,00 บาท มีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์ ได้แก่ ท าความ
สะอาดเสื้อผ้าชุดที ่ใส่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยแยก
ซักต่างหาก และ การป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชขณะฉีดพ่น โดยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขา
ยาว ผ้าปิดหน้าและสวมรองเท้าให้ มิดชิด ซึ่งเกษตรกรที่มี
รายได้เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับที่ดีกว่าเกษตรกรที่มี
รายได้เดือนละ5,001 - 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของ วิมลรัตน์ กุดทิง (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความรู้พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพ ของ
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขส าราญ ต าบลนา
ด่าน อ า เภอสุวรรณคูหา จั งหวัดหนองบัวล าภู  ผล
การศึกษา พบว่า รายได้กับ พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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 8.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใ ช้สารก าจัดศัตรูพืชกับความรู้ ของ 
เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า พฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับความรู้ของเกษตรกร ไม่มี 
ความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
สูง ได้แก่ ความรู้พิษของสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชจะตกค้าง
ในร่างกายและความรู้วิธีหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับที่ดี แต่พฤติกรรมการใช้สารเคมีอยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของของ อนุเทพ แซ่เล้า 
กัลยาณี จันธิมา นันทนา แต้ประเสริฐ (2555) ได้ 
ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลการศึกษา พบว่า ความรู้กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์
กัน (p 0.05) 
8.3 ข้อเสนอแนะ 
 8.3.1 เนื่องจากการศึกษาความรู้  และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน ต าบลท่ า เ รื อ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรยังมีความไม่ถูกต้อง
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