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บทคัดย่อ

การวิจยั แบบตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม การใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช ของกลุ่มเกษตร ในต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�ำนวนทั้งหมด 185 ราย เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก จากเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบ
ด้วยแบบสัมภาษณ์เรื่องความรู้ ในการใช้สารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพืช มีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ .74, แบบ
สัมภาษณ์ความตระหนัก ในการใช้สารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพืช มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .83 และแบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในขณะใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
เท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square และสถิติ
Multiple Logistic Regression Analysis ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรจ�ำนวนสองในสาม ร้อยละ 62.16
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.91 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.84) มีที่นาเป็นของตนเอง เกษตรกรมีความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช ที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช (OR=12.78, 95% CI=4.30-37.95), ความตระหนักในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (OR=7.18, 95%
CI=2.78-18.50), การเป็นเจ้าของที่ดิน (OR=0.25, 95% CI=0.07-0.83) และระยะเวลาในการใช้สารเคมี
(OR=0.26, 95% CI=0.74-0.92)
ความรู้ และความตระหนักการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื มีผลค่อนข้างสูงต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืช ของเกษตรกร ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้อง ร่วมกับการสร้างเสริมความ
ตระหนักให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องปลอดภัย
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Abstract

This cross-sectional study aimed to explore and test the factors influencing pesticide
use behaviors among 185 farmers living in Tambon San Pamuang, Amphur Muang, Phayao
province.
Convenience sampling was used to recruit participants who participated in the community
health promotion project. The research tool was a questionnaire including pesticide knowledge,
awareness and pesticide use behaviors. Its content validity was approved by 3 experts. The
Reliability of the questionnaire yielded values of 0.74, 0.83 and 0.81, respectively. Multiple
logistic regression was used to test factors influencing pesticide use behaviors.
Findings revealed that over two-thirds of farmers (62.16%) was male, an average age was
51.91 years. The majority of the sample (77.84%) was the landlord. Pesticide knowledge,
awareness and pesticide usage behaviors were at a medium level. There were four factors
|influencing pesticide use behaviors: pesticide knowledge (OR=12.78, 95% CI=4.30-37.95),
awareness (OR=7.17, 95% CI=2.78-18.50), landlord (OR=0.25, 95% CI=0.07-0.83) and duration of
pesticide usage (OR =0.26, 95% CI =0.74-0.92).
Conclusion, pesticide knowledge and awareness had high relationship with pesticide
use behaviors among farmers. Hence, providing health education as well as raising farmers’
awareness should be considered as key areas in attempt to promote proper behaviors among
farm workers.
Keywords: Factors, Pesticide, Farmers, Pesticide Use Behaviors

บทน�ำ

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพดัง้ เดิมของประเทศไทย ผูค้ นในอดีตสืบทอดการท�ำการเกษตรให้ลกู หลานต่อ
กันมาเป็นทอด ๆ โดยข้าวเป็นพืชเกษตรหลักในการหาเลี้ยงชีพ การท�ำการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ
ในปัจจุบันประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตข้าวของโลก ร่วมกับมีเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่มีการพัฒนามากขึ้น
การผลิตในภาคเกษตรกรรม ไม่ได้เป็นไปเพื่อเพียงการบริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์ จึงมีความ
ต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มผลก�ำไร เกษตรกรจึงมีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมาก
ขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีก�ำจัดวัชพืช สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
สารเคมีทางการเกษตร ได้สง่ ผลอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
หรือระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย เป็นต้น (ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม,
2557)
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ในปี พ.ศ. 2554 พบผูป้ ว่ ยโรคพิษจากสารก�ำจัดศัตรูพชื (Pesticide Poisoning) จ�ำนวน 1,999 ราย คิดเป็นอัตรา
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ป่วย 3.15 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 1 : 0.61 กลุ่มอายุท่ีพบมากที่สุด คือ วัยแรงงานอายุ
45-54 ปี และ 35-44 ปี (ร้อยละ 20.86) รองลงมาอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 18.06.86) ส่วนใหญ่ท�ำอาชีพเกษตรกร
ร้อยละ 40.8 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ (7.87 ต่อแสนประชากร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.60
ต่อแสนประชากร) ภาคกลาง (1.89 ต่อแสนประชากร) และ ภาคใต้ (1.21 ต่อแสนประชากร) ตามล�ำดับ
(ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2554) นอกจากนั้น จากการศึกษาการศึกษาของวิทญา ตันอารีย์
(2554) โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมี และผลกระทบทางสุขภาพทั้งของเกษตรกร ผู้ปลูกพืชไร่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำนวน 282 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วน มีพฤติกรรมการใช้และการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง อาการ
เจ็บป่วยที่พบหลังการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก
และข้อมากขึ้น ร้อยละ 78.6 มีปัญหาหรืออาการทางระบบประสาทมากขึ้น ร้อยละ 63.8 ปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ ร้อยละ 54.3 ปัญหาและอาการทางผิวหนัง ร้อยละ 46.4 ประชาชนที่เข้ารับการตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือด มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ถึงร้อยละ 54.14
ส่วนใหญ่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ที่ถูกต้องของเกษตรกร ดังการศึกษาของอนุเทพ แซ่เล้า, กัลยาณี จันธิมา, ภัคทิกา
งอกชัยภูมิ และ นันทนา แต้ประเสริฐ (2551) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรปลูกผัก ใน อ�ำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พบเกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม เกี่ยวกับการใช้สารก�ำจัด
ศัตรูพืช มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย จากสารก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่
ถูกต้อง และการศึกษาของวีราษฎร์ สุวรรณ, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และสุนิสา ชายเกลี้ยง (2556) ซึ่งศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ท�ำสวนมะลิ ต�ำบลศิลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเอง จากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ระดับความรู้เกี่ยวกับสารก�ำจัดศัตรูพืช พื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับการอบรมมากกว่าอีก
หมู่บ้าน การไม่ใช้สารกลุ่มคาร์บาเมท การใช้สารเคมีผสมผสานกับสารชีวภาพ และการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรใช้สารเคมีก�ำจัดแมลง และศัตรูพืช เป็นจ�ำนวนมาก
ดังรายงานผู้ป่วย ที่ได้รับสารพิษจากสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช จากการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมมาก โดยในปี
พ.ศ.2552 จัดเป็นล�ำดับที่ 6 ใน 10 อันดับแรก ของจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด โดยจังหวัดพะเยา มีอัตรา
ร้อยละ 8.00 (ปณิตา คุม้ ผล, 2552) ซึง่ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุข ทีส่ ำ� คัญในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ จากการศึกษาการประกอบ
อาชีพของประชาชน ใน ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการท�ำนา และปลูกพืชผักต่าง ๆ อีกทั้งยังไม่เคยมี
การศึกษาถึงปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง ของเกษตรกรในพื้นที่นี้ ดังนั้น
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา ปัจจัยทีม่ ผี ลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ในกลุม่ เกษตรกร ในต�ำบล
ป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพิษจากสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมให้เกษตรกร มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
พะเยา
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2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ของกลุ่มเกษตรในต�ำบลสันป่าม่วง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดการวิจัย

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งเกิดขึ้น
ทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt Behavior) พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติที่สังเกต
ได้ และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ว่าเกิดขึ้น (Good, 1973; จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ
เทิดศักดิ์ พรหมอารักษ์, 2546) โดยในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)
ของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช คือ การกระท�ำที่แสดงออกมาจากความรู้ ประสบการณ์ของเกษตรกร
ทีม่ ตี อ่ การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เช่น การเลือกใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อันมาจากความรูค้ วามเข้าใจ ทีเ่ กษตรกร
ผู้น้ันได้ศึกษามาจากหนังสือ ต�ำรา เอกสาร ต่าง ๆ หรือจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อ
เกษตรกรผู้นั้น และน�ำความรู้นั้นไปใช้ในการก�ำจัดศัตรูพืช และผลจากพฤติกรรมภายใน อาจมาจากความเชื่อ
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักการ และไม่เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเอง โดยการเลียนแบบกันมา ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกร และต่อสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)
เป็นลักษณะของการกระท�ำหรือกิจกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา โดยผู้อื่นสามารถสังเกตและรับรู้ได้ เช่น
พฤติกรรมภายนอกของเกษตรกร ที่แสดงออกถึงการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น
การปฏิบัติตนก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้สารเคมี

ระเบียบวิธีวิจัย

เป็นการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรในต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาก 2 หมู่บ้าน
โดยหมู่บ้านที่ 1 มีประชากรเกษตรกร จ�ำนวน 120 คน และหมู่บ้านที่ 2 มีประชากรเกษตรกรจ�ำนวน 105 คน
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenient Sampling) ซึ่งเป็น
เกษตรกร ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ
อนาลโย และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด โดยไม่มีการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม
วิจัยจะคัดเลือกผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตใด ๆ และสื่อสารเข้าใจ โดยมีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านที่ 1
จ�ำนวน 106 คน และหมู่บ้านที่ 2 มีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 79 คน รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 185 ราย คิดเป็นร้อยละ
82.22 ของประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการใช้สารเคมี ในการก�ำจัดศัตรูพืช รวมถึง แหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพืช จ�ำนวนทั้งสิ้น 14 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด เลือกตอบได้
หลายค�ำตอบ
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ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เรื่องการใช้สารเคมี ในการก�ำจัดศัตรูพืช ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง จ�ำนวน 20
ข้อ เป็นแบบเลือกค�ำตอบถูก-ผิด โดยก�ำหนดคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยมีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน แบ่งคะแนนตามเกณฑ์ 3 ระดับ ต�่ำ (<60%, 1-12 คะแนน), ปานกลาง (60-79.99%, 13-15
คะแนน) และ สูง (≥80%, 16-20 คะแนน)
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความตระหนัก ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช จ�ำนวน 16 ข้อ คะแนนเต็ม 80
คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเกิต (Likert Scale) 5 ระดับ แบ่งระดับความตระหนักเป็น 3 ระดับ
อิงกลุ่ม คือ ต�่ำ (1-46 คะแนน), ปานกลาง (46 -66 คะแนน) และสูง (67-80 คะแนน)
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ในขณะใช้สารเคมีจำ� กัดศัตรูพชื จ�ำนวน 14 ข้อ คะแนน
เต็ม 42 แบบแบบวัดความถี่ของพฤติกรรม 3 ระดับ คือ ใช่, ใช่เป็นบางครั้ง และไม่ใช่ทุกครั้ง ให้คะแนน 1-3
คะแนน แบ่งระดับพฤติกรรมเป็น 3 ระดับ อิงกลุ่ม คือ ต้องปรับปรุง (1-25 คะแนน), ปานกลาง (26-32 คะแนน)
และดี (33-42 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ท�ำการ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ในกลุ่มเกษตรกรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจ�ำนวน 30 คน พบว่า
1. แบบทดสอบความรู้เรื่องการใช้สารเคมี ในการก�ำจัดศัตรูพืช มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) .71
มีค่าความเชื่อมั่น (Richradson KR-20) เท่ากับ 0.74
2. แบบสัมภาษณ์ความตระหนัก ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.75
มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.83
3. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในขณะใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช จ�ำนวน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) 0.74 มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกร โดยด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ซึ่งจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ในช่วงระหว่าง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ความตระหนักเรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยใช้ สถิติ Chi-Square
3. วิเคราะห์ปจั จัย ทีม่ ผี ลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจำ� กัดศัตรูพชื ของเกษตรกร โดยใช้สถิติ Multiple
Logistic Regression Analysis ใช้เทคนิค Enter เลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการในขัน้ ตอนเดียว โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือก
ตัวแปรอิสระ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ในข้อ 2 มาเข้าสมการ
และท�ำทดสอบ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชบัญชา,
2554) โดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ของ Stevens (1996) ใช้ค่า r ไม่เกิน .80
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จริยธรรมวิจัย

การวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา (เลขที่ 08/58)

ผลการวิจัย

1.ข้อมูลทั่วไป
จากการวิจัยในเกษตรกรจ�ำนวน 185 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนสองในสามเป็นเพศชาย ร้อยละ
62.16 มีอายุเฉลีย่ 51.91 ปี (SD=8.99) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ร้อยละ 83.78 การศึกษาส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษาจ�ำนวน 146 คน ร้อยละ 78.92 รายได้ของครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 6,230.27 บาท ระยะเวลาใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�ำนวน 24.82 ปี ส่วนใหญ่มีที่นาเป็นของตนเอง จ�ำนวน 144 คน ร้อยละ 77.84
เกือบทั้งหมดท�ำนา ร้อยละ 97.84 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 3,261.73 บาท ต่อปี มีการ
เลือกใช้สารพิษฆ่าแมลง และก�ำจัดวัชพืชพอ ๆ กัน โดยเลือกซื้อสารพิษฆ่าแมลงเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 44.33
และเลือกซื้อสารพิษก�ำจัดศัตรูพืชเป็นหลัก ร้อยละ 41.62 ส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 93.51 โดยได้รับความรู้จากการอ่านฉลากของสารเคมีมากที่สุด ร้อยละ 18.92 รองลงมา
คือ จากหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 8.65
2. ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ตาราง 1 ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n=185 คน)
ระดับคะแนนความรู้ (คะแนนเต็ม=20)
ต�่ำ (1-12 คะแนน)
ปานกลาง (13 – 15 คะแนน)
สูง (16-20 คะแนน)
M=13.46 คะแนน, SD=3.86 คะแนน

จ�ำนวน
58
60
67

ร้อยละ
31.35
32.43
36.22

จากตาราง 1 พบว่า เกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยในระดับปานกลาง (M=13.46 คะแนน, SD=3.86) โดยเมื่อ
แบ่งระดับความรูเ้ ป็น 3 กลุม่ พบว่า เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความรูส้ งู มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมา ความ
รู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.43 และยังอยู่ในระดับต�่ำร้อยละ
3. ความตระหนักในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ตาราง 2 ความตระหนักในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n = 185 คน)
ระดับคะแนนความตระหนัก (คะแนนเต็ม=80)
ต�่ำ (1-46 คะแนน)
ปานกลาง (46 -66 คะแนน)

จ�ำนวน
28
119
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ตาราง 2 (ต่อ)
ระดับคะแนนความตระหนัก (คะแนนเต็ม=80)
สูง (67-80 คะแนน)
M=57.22 คะแนน, SD=9.73

จ�ำนวน
38

ร้อยละ
20.54

จากตาราง 2 พบว่า เกษตรกรมีความตระหนัก ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เฉลี่ยในระดับปานกลาง
(M=57.22 คะแนน, SD=9.73) โดยเมื่อแบ่งคะแนนความตระหนักเป็น 3 ระดับ พบว่า เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความ
ตระหนัก ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.22 รองลงมา ความตระหนักในระดับสูง ร้อยละ 20.54
และ ยังอยู่ในระดับต�่ำร้อยละ 15.14
4. พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ตาราง 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n=185 คน)
ระดับพฤติกรรม (คะแนนเต็ม=42 )
ต้องปรับปรุง (1-25 คะแนน)
ปานกลาง (26 – 32 คะแนน)
ดี ( 33 -42 คะแนน)
M=31.32 คะแนน, SD=5.49 คะแนน

จ�ำนวน (n=185)
6
67
112

ร้อยละ (100)
3.24
36.22
30.54

ตาราง 4 พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชของเกษตรกรรายข้อ (n=185 คน)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช

ความถี่ของพฤติกรรม (จ�ำนวน, ร้อยละ)
ไม่ใช่

ใช่เป็นบางครั้ง

ใช่

1.การใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงในการฉีดพ่น

10 (5.41)

128 (69.19)

47 (25.40)

2. การใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืชในการฉีดพ่น

27 14.59)

105 (56.76)

53 (28.65)

3. การใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึมในการฉีดพ่น

42 (22.70)

40 (21.62)

103 (55.68)

4. การสูบบุหรี่ / ยาเส้น ขณะท�ำงาน

57 (30.82)

22 (11.89)

106 (57.29)

5. การรับประทานอาหาร / ดื่มน�้ำ ในบริเวณที่ท�ำงาน

43 (23.25)

41 (22.16)

101 (54.59)

6. การดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ท�ำงาน

50 (27.03)

35 (18.92)

100 (54.05)

7. การอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุก่อนการใช้สารเคมีขวดใหม่

17 (9.19)

47 (25.41)

121 (65.40)

8. การสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีขณะท�ำงาน

15 (8.11)

37 (20.00)

133 (71.89)

9. การสวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสารเคมี

16 (8.65)

24 (12.97)

145 (78.38)

10. การอาบน�้ำหรือล้างผิวหนังที่สัมผัสสารเคมีทันทีทุกครั้ง

9 (4.86)

34 (18.38)

142 (76.76)

11. การล้างมือทุกครั้งก่อนพักรับประทานอาหารหรือดื่มน�้ำ

12 (6.49)

18 (9.73)

155 (83.78)
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ตาราง 4 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช

ความถี่ของพฤติกรรม (จ�ำนวน, ร้อยละ)
ไม่ใช่

ใช่เป็นบางครั้ง

ใช่

12. การล้างผักผลไม้ทุกครั้งก่อนรับประทาน

7 (3.78)

23 (12.43)

155 (83.79)

13. การเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันทีหลังเลิกการฉีดพ่นสารเคมี

8 (4.32)

29 (15.68)

148 (80.00)

14. การอาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที

6 (3.23)

43 (2.16)

136 (73.51)

จากตาราง 3 พบว่า เกษตรกรมีคะแนนพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช เฉลี่ยในระดับปานกลาง
(M=31.32 คะแนน, SD=5.49) เมื่อแบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม พบว่า เป็นกลุ่มที่มีคะแนนพฤติกรรม
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมา พฤติกรรมการปฏิบัติตัวระดับดี ร้อยละ 32.43 และอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงร้อยละ 3.24 และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชรายข้อ พบว่า
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และท�ำเป็นประจ�ำ/ทุกครั้ง คือ การล้างผักผลไม้ทุกครั้งก่อนรับประทาน
คิดเป็น ร้อยละ 83.79 รองลงมา คือ การล้างมือทุกครั้งก่อนพักรับประทานอาหาร หรือดื่มน�้ำ ร้อยละ 83.78
และหลังเลิกการฉีดพ่นมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ร้อยละ 80.00 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า
เกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในขณะใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง เป็นประจ�ำ/ทุกครั้ง มากที่สุด คือ
มีการสูบบุหรี/่ ยาเส้น ในขณะท�ำงาน เป็นประจ�ำ คิดเป็น ร้อยละ 57.29 มีการรับประทานอาหาร/ดืม่ น�ำ้ ในบริเวณ
ที่ท�ำงาน ร้อยละ 54.59 และ การดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ท�ำงาน ร้อยละ 54.05
ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 5 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สารเคมีจำ� กัดศัตรูพชื ของเกษตรกร โดยใช้สถิติ Chi-Square
(n=185 คน)
ตัวแปร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช
ต้องปรับปรุง
ดี
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

df

p-value

เพศ
ชาย
หญิง
เจ้าของที่ดิน
เป็นเจ้าของ
เช่าที่ดิน
ระยะเวลาการใช้
< 10 ปี
≥ 10 ปี

61 (33.0%)
25 (13.5%)

54 (29.2%)
45 (24.3%)

1

5.25*

0.022

73 (39.5%)
13 (7.0%)

71 (38.4%)
28 (15.1%)

1

4.63*

0.032

14 (7.6%)
72 (38.9%)

62 (33.5%)
37 (20.0%)

1

40.84**

<0.001
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช
ต้องปรับปรุง
ดี
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ความรู้
ระดับต�่ำ
ระดับสูง
ความตระหนัก
ระดับต�่ำ
ระดับสูง

df

p-value

72 (38.9%)
20 (10.8%)

15 (8.1%)
78 (42.2%)

1

1.67**

0.001

73 (39.5%)
19 (10.2%)

12 (6.5%)
81 (43.8%)

1

2.21**

0.001

* ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 ** ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.01

จากตาราง 5 พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช ของเกษตรกร โดย
ใช้สถิติ Chi-Square จ�ำนวน 5 ตัวแปร คือ เพศ การเป็นเจ้าของที่ดิน ระยะเวลาในการใช้สารเคมี ความรู้เรื่อง
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และความตระหนักในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (p<0.05)
ตาราง 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ใช้สถิติ Multiple
Logistic Regression Analysis (n=185 คน)
ตัวแปร
ความรู้
ความตระหนัก
ระยะเวลาในการใช้สารเคมี
การเป็นเจ้าของที่ดิน

* ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

นิยามกลุ่ม
เปรียบเทียบ
อ้างอิง
สูง
ต�่ำ
สูง
ต�่ำ
≥ 10 ปี
< 10 ปี
เป็น
ไม่เป็น

B

OR

95% CI

1.970
2.548
-1.341
-1.408

12.78*
7.17*
0.26*
0.25*

4.30-37.95
2.78-18.50
0.74-0.92
0.07-0.83

จากตาราง 6 เมื่อท�ำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Multiple Logistic Regression Analysis (โดยคัดเลือก
ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช ของเกษตรกรโดยใช้สถิติ Chi-Square)
มาวิเคราะห์พบว่า มี 4 ปัจจัย ที่มีคผลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร ได้แก่ ความรู้เรื่อง
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (OR=12.78, 95% CI=4.30-37.95), ความตระหนักในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
(OR=7.17, 95% CI=2.78-18.50), ระยะเวลาในการใช้สารเคมี (OR=0.26, 95% CI=0.74-0.92) และการเป็น
เจ้าของที่ดิน (OR=0.25, 95% CI=0.07-0.83)
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อภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้เมื่อดูรายละเอียดของพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในขณะใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง
เป็นประจ�ำ/ทุกครั้ง มากที่สุด คือ มีการสูบบุหรี่/ยาเส้น ในขณะท�ำงานเป็นประจ�ำ คิดเป็น ร้อยละ 57.29 มีการ
รับประทานอาหาร/ดื่มน�้ำ ในบริเวณที่ท�ำงาน ร้อยละ 54.59 และการดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณที่ท�ำงาน ร้อยละ 54.05 สอดคล้องกับสภาพปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของการศึกษาที่ผ่านมา
(วีราษฎร์ สุวรรณ, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2556) และผลการศึกษาของชวิศา สุริยา, สินีนุช
ครุฑเมือง แสนเสริม และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ (2556) ซึ่งพบว่า เกษตรกรเกือบครึ่ง มีการปฏิบัติในการใช้สาร
เคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในการปลูกข้าว ภาพรวมในระดับปานกลาง และเกษตรกรมีปัญหาด้านความรู้ในการใช้
สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในระดับมาก โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ จัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ในการปลูกข้าวอย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช ของเกษตรกร มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การเป็นเจ้าของ
ที่ดิน ระยะเวลาในการใช้สารเคมี ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และความตระหนักในการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื ทัง้ นี้ คนทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทถี่ กู ต้อง น้อยกว่าคนทีไ่ ม่เป็นเจ้าของทีด่ นิ
(OR=0.25, 95% CI=0.07-0.83) และคนที่มีระยะเวลาในการใช้สารเคมีมากกว่าสิบปีขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีทถี่ กู ต้องน้อยกว่าเกษตรกร ทีม่ รี ะยะเวลาในการใช้สารเคมีนอ้ ยกว่า 10 ปี ทัง้ นี้ ข้อมูลจากการน�ำเสนอ
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สารเคมีจำ� กัดศัตรูพชื ของเกษตรกร โดยใช้สถิติ Chi-Square ในตาราง
5 จะเห็นว่า คนทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทตี่ อ้ งปรับปรุงเป็นจ�ำนวนมากสุด (ร้อยละ 39.50)
และเกษตรกรทีม่ รี ะยะเวลาในการใช้สารเคมีนานกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทตี่ อ้ งปรับปรุงเป็นจ�ำนวน
มากสุด (ร้อยละ 38.90) นอกจากนั้น อาจเป็นเพราะ เกษตรกรรุ่นใหม่จะมีความนิยมในการท�ำเกษตรอินทรีย์
มากขึ้น (อดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์, 2016) จึงท�ำให้มีการใช้สารเคมีน้อยลงกว่าเกษตรกรที่ท�ำมานาน โดยเกษตรกรที่มี
ระยะเวลาในการใช้สารเคมีนาน มักจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเนื่อง จากสัมผัสเป็นระยะเวลานาน (วิมลรัตน์
กุดทิง และมานพ คณะโต, 2558) ซึ่งอาจมาจากพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง มากกว่าเกษตรกรที่มีระยะ
เวลาการใช้น้อยกว่า
ความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และความตระหนักในการใช้สารเคมี มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ของเกษตรกรค่อนข้างสูง ดังจากผลการศึกษาทีพ่ บว่า คนทีม่ คี วามรูส้ งู
จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องมากเป็น 12.78 เท่า ของคนที่มีความรู้ต�่ำ (OR=12.78, 95% CI=4.3037.95) และ คนที่มีความตระหนักสูง จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องมากเป็น 7.17 เท่าของคนที่มีความ
ตระหนักต�่ำ OR=7.17, 95% CI=2.78-18.50) สอดคล้องกับการศึกษาของวิชชาดา สิมลา และตั้ม บุญรอด
(2555) ที่พบว่า การได้รับความรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของสุเพ็ญศรี เบ้าทอง และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2556) ทีพ่ บว่า ความรูม้ ีความ
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สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนั้น การส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกร จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในระยะยาว ความ
ตระหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร รองลงมา ตามที่ Bloom,
|Benjamin, Thomas & Madaus (1971) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นขั้นต�่ำสุดของจิตพิสัย คล้ายกับความรู้
ตรงทีค่ วามตระหนัก ไม่จำ� เป็นต้องเน้นปรากฏการณ์ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ความตระหนักจะเกิดขึน้ เมือ่ มีสงิ่ มาเร้าให้
เกิดความตระหนัก ทัง้ นี้ ความตระหนักในเรือ่ งสุขภาพ หรือการให้คณ
ุ ค่าในเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง จะสามารถ
ประสบความส�ำเร็จได้นนั้ จ�ำเป็นต้องให้ความตระหนักต่อสุขภาพและการตัดสินใจ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในเรือ่ ง
สุขภาพอนามัยของบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ

การน�ำผลการวิจัยไปใช้

ควรมีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื แก่เกษตรในชุมชน และเสริมสร้างความ
ตระหนัก ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื ของเกษตรกรค่อนข้างสูง ดังนัน้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ควรส่งเสริมความรูท้ ถี่ กู ต้อง ร่วมกับการสร้างเสริม
ความตระหนักให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง และปลอดภัย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษารูปแบบ หรือกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้การเคมีของเกษตรกรที่ปลอดภัย
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