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บทคัดยอ
วิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด

อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยใชสถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมานในการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรปลูกขาว ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เกษตรกรท่ีปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวนท้ังหมด 114 คน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40)
และเพศชาย (รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ปอยูท่ีรอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ
31.60 ชวงอายุระหวาง 31 - 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวงอายุ 20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มีประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีรอยละ 100.00
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 84.20 ใช 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 ใช 3 ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยูท่ีรอยละ 6.10 มีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 44.70 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง พฤติกรรมในการ
ใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963 คา P-Value =
.001 ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา r = .746, P = .05
ความสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาว

ABSTRACT
The objective of this survey research was to study knowledge, attitudes, and behavior of the

farmers who were residig in the Khokegoo village, Tambol Kookhad, Borabue District, Mahasarakham.
Descriptive statistics and inferential statistics were used in the study for analyzing the farmers’
behavior in regard to their use of chemicals and chemical fertilizer for their rice farming. The
population in this study comprised 114 rice agriculturalists residing in the Khokegoo village, Tambol
Kookhad, Borabue District, Mahasarakham. Results from the study showed that most of the
respondents were female (54.40 %) while 45.60 % consisted of males.  Their ages were mostly
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between 41-50 years old (41.20 %).  More than 50 years old were 31.60 %, between 31-40 years old
were 21.10 %, 20-30 years old were 6.10 %. For their education, 78.90 % of the respondents had
elementary school education, 12.30 % had secondary school education or equivalence, 7.90 % had
high school education or equivalence, and 0.90 % had bachelor degree education. 100 % of these
farmers had experience in using chemicals or chemical fertilizer. As for frequency in using chemicals
or chemical fertilizer, once per week was 84.20 %, twice per week was 7.00 %, three times per week
was 2.60 %, and more than three times per week was 6.10 %.  Sixty-two of these farmers were found
to have middle level of education (44.70 %). They had high level of attitude and use behavior
concerning application of chemicals or chemical fertilize.  Age factor was found to have relationship
to behavior in using chemicals or chemical fertilizer having a statistical significant difference of .01 (X2

= 75.963, P-Value = .001). Related knowledge had relationship to the farmers’ behavior in using
chemicals or chemical fertilizer with a statistical significant difference of .05 (r = .746, P = .05).
Keywords: Knowledge, Attitude and Rice agriculturalists’ behavior

บทนํา
การทําการเกษตรกรปลูกขาวจัดเปนอาชีพท่ี

มีความเสี่ยงตอสุขภาพเน่ืองจากอาชีพดังกลาวมีการใช
ปุยเคมีมากและมีการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร
เพ่ือการยัง ชีพมาเปนการเกษตรเ พ่ือการคาจึ งมี
การนําปุยเคมีเรงการเจริญเติบโตเขามาใชเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายไดจากข อมูลการ เฝ าระ วั งทาง
ระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2547 พบวามีรายงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
จํานวน 2,802 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.48 ตอแสน
ประชากร และกลุม อาชีพท่ีพบผูปวยมากท่ีสุด ไดแก
อาชีพเกษตรกร 1,442 ราย รอยละ 51.50 อยูในกลุม
พิษสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี มีรายงาน 1,864 ราย
อัตราปวย 2.98 ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต 9
ราย อัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,
2551)

ขอมูลเหลา น้ี เปนสิ่ ง ท่ีสะทอนให เห็นถึง
อันตรายตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกขาวท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรไดการ
สัมผัสสารเคมีในการเกษตรทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายไดหลายระบบไดแก อาการทางระบบประสาท

ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัวและสัมผัสกับ
สารเคมีทางการเกษตรเมื่อมีการใชงาน จะพบวาอาการ
แพตอสารเคมีในการเกษตรเปนสิ่งท่ีนาสนใจโดยเฉพาะ
ผิวหนังท่ีเปนอวัยวะของรางกายท่ีมีโอกาสจะไดรับ
สัมผัสกับสารเคมีกอนสวนอ่ืน ๆ จึงทําใหเกิดความ
ผิดปกติไดงาย โดยความผิดปกติของผิวหนังจะแสดง
อาการตั้งแตผิวแหง มีผื่นคันเล็กนอยไปจนถึงผิวแตก
เปนแผลเลือดออกเปน ๆ หาย ๆ การเกิดข้ึนบริเวณเดิม
ซ้ํากันท่ีผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังท่ีผิวหนังได
สถิติของแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนังระหวาง
พ.ศ. 2549 - 2552 ช้ีใหเห็นวาโรคผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัส ท่ี เ กิด จากการทํางาน (Occupational
contact dermatitis) ประเทศท่ีมีประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญเปน
แรงงานนอกระบบผูมีรายไดนอย แตทํางานหนักและ
ลักษณะการทํางานมีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพ จึง
จําเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให
ความรูเพ่ือ การควบคุมปองกันกอนการเกิดโรคคําวา
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร อยางเชน ผูทําไร
ทํานา ทําสวน ผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํากันเอง
โดยไมมีการจางงานหรือมีการจางงานแตไมเปนไปตาม
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between 41-50 years old (41.20 %).  More than 50 years old were 31.60 %, between 31-40 years old
were 21.10 %, 20-30 years old were 6.10 %. For their education, 78.90 % of the respondents had
elementary school education, 12.30 % had secondary school education or equivalence, 7.90 % had
high school education or equivalence, and 0.90 % had bachelor degree education. 100 % of these
farmers had experience in using chemicals or chemical fertilizer. As for frequency in using chemicals
or chemical fertilizer, once per week was 84.20 %, twice per week was 7.00 %, three times per week
was 2.60 %, and more than three times per week was 6.10 %.  Sixty-two of these farmers were found
to have middle level of education (44.70 %). They had high level of attitude and use behavior
concerning application of chemicals or chemical fertilize.  Age factor was found to have relationship
to behavior in using chemicals or chemical fertilizer having a statistical significant difference of .01 (X2

= 75.963, P-Value = .001). Related knowledge had relationship to the farmers’ behavior in using
chemicals or chemical fertilizer with a statistical significant difference of .05 (r = .746, P = .05).
Keywords: Knowledge, Attitude and Rice agriculturalists’ behavior
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concerning application of chemicals or chemical fertilize.  Age factor was found to have relationship
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เกณฑท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดทําให แรงงาน
เหลาน้ีขาดการดูแลคุมครองทางสุขภาพตามสมควร

ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
หมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนประจํา ราษฎรสวนใหญ
ในชุมชนทุกหลังคาเรือนจะมีแปลงนาในการทํานาป
เกือบทุกหลังคาเรือนผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบลหนอง
คูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนําผลท่ีได
ไปใชประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาท่ี
เหมาะสมรวมกับการปองกันการเกิดซ้ําอันจะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยให ผูปวยมีอาการดีข้ึนและหายจากโรคใน
ท่ีสุด
วัตถุประสงคการวิจัย

1.1 เพ่ือศึกษาความรูของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรปลูก
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จังหวัดมหาสารคาม
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การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยมีขอบเขตดังน้ี

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวนท้ังหมด 114 คน

2. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษามีดังน้ี

2.1 ตัวแปรตน ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ
- ระยะเวลา

2.1.2 ความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาว

2.1.3 ทัศนคติการใชสารเคมีและปุยเคมีทาง
การเกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
- พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ

เกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว
2.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน

โคก กู  ตํ าบลหนองคู ขาด อํา เภอบรบื อ  จั งห วัด
มหาสารคาม
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แบง
ออกเปน 4 ตอนคือ

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคู
ขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ และระยะเวลา ซึ่ง
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนปลายปด แบบตรวจสอบ
รายการเปนปลายเปดเติมขอความ จํานวน 5 ขอ

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับเกษตรกร
ปลู ก ข า ว ใ นห มู บ า น โ ค ก กู  ตํ า บ ลห นอ งคู ข า ด
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มหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนประจํา ราษฎรสวนใหญ
ในชุมชนทุกหลังคาเรือนจะมีแปลงนาในการทํานาป
เกือบทุกหลังคาเรือนผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
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ไปใชประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาท่ี
เหมาะสมรวมกับการปองกันการเกิดซ้ําอันจะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยให ผูปวยมีอาการดีข้ึนและหายจากโรคใน
ท่ีสุด
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ปลู ก ข า ว ใ นห มู บ า น โ ค ก กู  ตํ า บ ลห นอ งคู ข า ด



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 162 ~

อําเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามลักษณะแบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิด จํานวน 20 ขอ

ตอบถูก    ได 1 คะแนน
ตอบผิด    ได 0 คะแนน

การแปลความหมายระดับคะแนนโดยปรบัปรุง
จากเกณฑของ (Bloom, 1968: 60) ดังน้ี
คะแนนมากกวารอยละ 80% (>16คะแนน) หมายถึง
มีความรูระดบัสูง
คะแนนระหวางรอยละ 60 - 80 % (12 - 16คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง

คะแนนนอยกวารอยละ 60 % (<12คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับต่ํา

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 15 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับ คือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมแนใจ ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182 ) ดังน้ี
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีทัศนคติระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีทัศนคติระดับต่ํา

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 20 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับคือ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
ปฏิบัติทุกครั้ง     ใหคะแนน 3
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน 2
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนตางๆดังตอไปน้ี

1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรดวยตนเอง

1.3 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิก หรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลา และการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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อําเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามลักษณะแบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิด จํานวน 20 ขอ

ตอบถูก    ได 1 คะแนน
ตอบผิด    ได 0 คะแนน

การแปลความหมายระดับคะแนนโดยปรบัปรุง
จากเกณฑของ (Bloom, 1968: 60) ดังน้ี
คะแนนมากกวารอยละ 80% (>16คะแนน) หมายถึง
มีความรูระดบัสูง
คะแนนระหวางรอยละ 60 - 80 % (12 - 16คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง

คะแนนนอยกวารอยละ 60 % (<12คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับต่ํา

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 15 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับ คือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมแนใจ ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182 ) ดังน้ี
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีทัศนคติระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีทัศนคติระดับต่ํา

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 20 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับคือ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
ปฏิบัติทุกครั้ง     ใหคะแนน 3
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน 2
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนตางๆดังตอไปน้ี

1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรดวยตนเอง

1.3 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิก หรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลา และการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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อําเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามลักษณะแบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิด จํานวน 20 ขอ

ตอบถูก    ได 1 คะแนน
ตอบผิด    ได 0 คะแนน

การแปลความหมายระดับคะแนนโดยปรบัปรุง
จากเกณฑของ (Bloom, 1968: 60) ดังน้ี
คะแนนมากกวารอยละ 80% (>16คะแนน) หมายถึง
มีความรูระดบัสูง
คะแนนระหวางรอยละ 60 - 80 % (12 - 16คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง

คะแนนนอยกวารอยละ 60 % (<12คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับต่ํา

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 15 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับ คือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมแนใจ ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182 ) ดังน้ี
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีทัศนคติระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีทัศนคติระดับต่ํา

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 20 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับคือ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
ปฏิบัติทุกครั้ง     ใหคะแนน 3
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน 2
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรม
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ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรดวยตนเอง

1.3 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิก หรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลา และการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
2.43 (S.D. = 0.32) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.99 คือ เสื้อผาชุด
ท่ีใสพนสารเคมีควรแยกและซักตางหากกับชุดท่ีใสปกติ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.61 คือ การใชปุยและสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงจะทําใหไดผลผลิตดีข้ึน ซึ่งสอดคลองซึ่งมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แกวตา บุญธรรม (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําไรของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน

1.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว

การวิเคราะหพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.84 (S.D. = 0.35) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.98
คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานสวมหมวก
ปองกันหรือใชผาคลุมศีรษะและผมท่ีสามารถกันนํ้าได
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.73 คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทานสวมกางเกงขายาวและชายกางเกงอยูนอก
รองเทา ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของสิริภัณฑกัญญา เรืองไชย (2554) ไดศึกษา
ลักษณะการแตงกายของเกษตรกรปลูกขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัดขอนแกน

1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963
คา P-Value = .001 สวน เพศ ระดับการศึกษา เคยมี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีมากอน และ

ระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับ
พฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตร
ในการปลูกขาวหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีคา (r = .746) (P = .05) สวน
ทัศนคติไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสนาน ผดุงศิลป (2556)
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา คาความสัมพันธในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กับพฤติกรรมการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา เกษตรกรท่ี มีความรูในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

จากการวิจัยพบวาความรูของเกษตรกรอยูใน
ระดับปานกลาง ทัศนคติอยูในระดับสูงคือเกษตรกรมี
ความเช่ือท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมของเกษตรกรอยูใน
ระดับสู งคือ เกษตรกรมีพฤติกรรม ท่ี ถูกตองและ
เหมาะสมตอการใชสารเคมี แตถึงแมวาความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมจะอยูในระดับท่ีถูกตองหรือเหมาะสมอยู
เกษตรกรก็ยังสามารถไดรับอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดเชนเดิม เพราะสารเคมีท่ีเกษตรกรใชก็ยัง
สงผลกระทบตอทางผิวหนัง (โรคผิวหนังจากการใช
สารเคมี) สิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมไดเชนเคย
นักศึกษาจึงอยากเสนอแนะใหมีการรณรงคใหเกษตรกร
มีการเปลี่ยนการใชสารเคมีใหนอยลงและใหเกษตรกร
หันมาใชปุยหมักหรือนํ้าท่ีสามารถฆาวัชพืชแมลงและ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 164 ~

การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
2.43 (S.D. = 0.32) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.99 คือ เสื้อผาชุด
ท่ีใสพนสารเคมีควรแยกและซักตางหากกับชุดท่ีใสปกติ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.61 คือ การใชปุยและสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงจะทําใหไดผลผลิตดีข้ึน ซึ่งสอดคลองซึ่งมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แกวตา บุญธรรม (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําไรของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน

1.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว

การวิเคราะหพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.84 (S.D. = 0.35) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.98
คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานสวมหมวก
ปองกันหรือใชผาคลุมศีรษะและผมท่ีสามารถกันนํ้าได
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.73 คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทานสวมกางเกงขายาวและชายกางเกงอยูนอก
รองเทา ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของสิริภัณฑกัญญา เรืองไชย (2554) ไดศึกษา
ลักษณะการแตงกายของเกษตรกรปลูกขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัดขอนแกน

1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963
คา P-Value = .001 สวน เพศ ระดับการศึกษา เคยมี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีมากอน และ

ระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับ
พฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตร
ในการปลูกขาวหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีคา (r = .746) (P = .05) สวน
ทัศนคติไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสนาน ผดุงศิลป (2556)
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา คาความสัมพันธในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กับพฤติกรรมการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา เกษตรกรท่ี มีความรูในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

จากการวิจัยพบวาความรูของเกษตรกรอยูใน
ระดับปานกลาง ทัศนคติอยูในระดับสูงคือเกษตรกรมี
ความเช่ือท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมของเกษตรกรอยูใน
ระดับสู งคือ เกษตรกรมีพฤติกรรม ท่ี ถูกตองและ
เหมาะสมตอการใชสารเคมี แตถึงแมวาความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมจะอยูในระดับท่ีถูกตองหรือเหมาะสมอยู
เกษตรกรก็ยังสามารถไดรับอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดเชนเดิม เพราะสารเคมีท่ีเกษตรกรใชก็ยัง
สงผลกระทบตอทางผิวหนัง (โรคผิวหนังจากการใช
สารเคมี) สิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมไดเชนเคย
นักศึกษาจึงอยากเสนอแนะใหมีการรณรงคใหเกษตรกร
มีการเปลี่ยนการใชสารเคมีใหนอยลงและใหเกษตรกร
หันมาใชปุยหมักหรือนํ้าท่ีสามารถฆาวัชพืชแมลงและ
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การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
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เกษตรในการปลูกขาว
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สงผลดีตอการเจริญเติบโตไดดีเชนกันกับปุยเคมี เพ่ือ
ปองกัน และลดการเกิดผลเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนัง
ผลกระทบดานสุขภาพ รวมไปถึงสิ่ งแวดลอมของ
เกษตรกรข าวหมูบ าน โคกกู  ตํ าบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรศึกษาสารเคมี ท่ีสงผลกระทบทาง
การเกษตรตอการเปนโรคตางๆเกษตรกร

2. ควรศึกษาเก่ียวกับเกษตรกรปลูกขาวท้ัง
ตําบลหนองคูขาด

3. ควรศึกษาองคความรูใหกวางขวางและ
ครอบคลุม

4. ควรมีการกระตุนใหเกษตรกรไดทราบถึง
การปองกันสารเคมีและความรูในดานการใชสารเคมีท่ี
ถูกวิธีใหเกษตรกรรูและเขาใจ
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