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การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่

รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ใช้
รูปแบบการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองยอ จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 231 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมจากการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร มีการปฏิบัติตัวขณะฉีดพ่น
สารเคมีอยู่ในระดับดีมาก (  = 3.11, SD = 0.62) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือมีการปฏิบัติตัวก่อนการ
ฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับดีมาก (  = 3.00, SD = 0.60) และ มีการปฏิบัติตัวหลังการฉีดพ่นสารเคมีอยู่
ในระดับดีมาก (  = 2.80, SD = 0.70) เป็นอันดับสุดท้าย  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช, สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่มาและความส าคัญของปัญหา   

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (สาคร ศรีมุข, 2556) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 
เปิดข้อมูลผู้ป่วยบัตรทอง ล่าสุด 10 เดือน (ข้อมูล 1 ต.ค. 61 - 17 ก.ค. 62)  มีรายงานผู้ป่วยจากพิษ
สารเคมีปราบศัตรูพืชเข้ารักษา 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 14.64 ล้านบาท 
ขณะที่ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลังเฉลี่ยผู้ป่วยจากพิษสารเคมีสูงถึงปีละกว่า 4 พันราย ไม่รวมผู้ป่วยในสิทธิ
รักษาพยาบาลอื่นๆ สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชที่ เกิดขึ้น  แม้ว่าสารเคมี
ทางการเกษตรจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ระดับหน่ึง แต่ก็มี
ความเป็นพิษโดยตัวสารเคมีเองอยู่ด้วย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องของตัวเกษตรกร 
และการใช้ที่มากเกินความจ าเป็น จึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บ ริโภค เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
(สาคร ศรีมุข, 2556) จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช น้ันมี
อันตรายต่อผู้ใช้ เป็นอย่างมาก และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย ( Wilson, 1999, 
2001) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
84.30 (พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร, 2557 ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนิกานต์ คุ้มนก , 2557 ที่
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และมีพฤติกรรมการใช้สาร ก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง แต่ยังมีเกษตรกร
บางส่วนที่มีการปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้อง จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยอ ได้มีการส ารวจข้อมูลประชากรเบื้องต้น พบว่า
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ 1. ท านา 2. ปลูกหอมกระเทียม 3. ปลูกพริก 4. พืชผักสวน
ครัว และ 5. ปลูกข้าวโพด จากการตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงจ านวน  
50 คน พบว่า อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีความเสี่ยง 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 ปลอดภัย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และปกติ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
 จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ 
จ านวนทั้งสิ้น 547 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางการปรับพฤติกรรมของเกษตรกร
เพื่อให้มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชลดลง  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ  

 

 

 

 



กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านหนองยอ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จ านวนทั้งสิ้น 547 คน   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านหนองยอ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการค านวณ ด้วยสูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% เท่ากับ 231 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ตามขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 231 คน  

 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมจากการใช้สารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2. พฤติกรรมด้านการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

2.1 พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
2.2 พฤติกรรมขณะการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
2.3 พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

ส่วนที่ 3. พฤติกรรมด้านการป้องกันตัวเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   
 

เกษตรกรในเขตพื้นที่ รับผิดชอ บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองยอ 

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  

- พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช   
- พฤติกรรมระหว่างการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช   
- พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ 



 คุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
      1. ตรวจสอบความตรงเน้ือหา (Content validity) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะน าไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น ามาค านวณค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index or CVI) ค่าที่
ได้มากกว่า 0.5 
      2. ความน่าเชื่อถือ/ความเที่ยง โดยน าไปทดสอบทดลองใช้กับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจิกดู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบทดสอบแล้วท าการปรับปรุงแบบทดสอบก่อน น าไปใช้จริงกับเกษตรกร ใน
เขตพื้นที่ รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ จ านวน 231 คน   
 

การเก็บข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 อบรมอาสาสมัครในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ จ านวน 
231 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังน้ี  

1. จัดท าเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลกับประชาชน 

2. ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบังานวิจัยและรายละเอียดการเก็บข้อมูลให้ประชาชน
ฟัง 

3. แจกเอกสารแสดงความยินยอมให้ประชาชนที่เต็มใจให้ความร่วมมือ ลงซื่อยินยอม
เข้าร่วมวิจัย ก่อนท าการเก็บข้อมูล  

4. ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กลุ่มปลูกหอมกระเทียม ในเขตพื้นที่  รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

        1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมจากการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
        1.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    



ผลการศึกษา 

ข้อมูลลักษณะ ทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 
84.41 เพศหญิง ร้อยละ 15.58 มีอายุมากกว่า 40 - 49 ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.82 รองลงมา ช่วง
อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 21.64 และช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 12.98 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 87.01 รองลงมาคือหม้ายหรือหย่าร้าง และโสด ร้อยละ 7.79 และ 5.19 
ตามล าดับ  

ข้อมูลการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 48.48 รองลงมาจบการศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, และจบการศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 27.7 และ 13.85 
ตามล าดับ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาประกอบอาชีพ นาข้าว ร้อยละ91.00 รองลงมา คือ ปลูกหอมกระเทียม 
ร้อยละ 52.10 การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่วนมากจะฉีดพ่นเอง ร้อยละ 58.44 สารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้มากที่สุด คือกรัมม็อกโซน ร้อยละ 70.00 รองลงมาราวน์อัพ ร้อยละ 20 ช่วงเดือนที่ใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช มากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม รองลงมาเดือน มิถุนายน  

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ก่อนการใช้สารเคมี ขณะใช้สารเคมี และหลังการใช้สารเคมีต่อ การปฏิบัติตัวก่อนก ารฉีดพ่นสารเคมี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมการปฏิบตัิตัวก่อนการฉีดพ่น สารเคมี อยู่ในระดับดีมาก (  = 3.10, SD 
= 0.61) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ดังน้ี 

1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหนองยอ ก่อนการใช้สารเคมี  

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ ท า
การเลือกใช้สารเคมีที่ถูกขนาดและถูกวิธี โดยดูจากสลากที่ติดข้างขวด อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด ร้อยละ 
47.78 รองลงมา คือ เลือกซื้อสารเคมีตามชนิดของ ศัตรูพืชน้ัน อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 47.61 
อ่านฉลากข้างขวดทุกคร้ัง และปฏิบัติ ตามข้อแนะน าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดในการใช้สารเคมีอยู่ในระดับดี
มากที่สุด ร้อยละ 45.45 เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดศัตรูพืชน้ันๆ อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 39.82 เมื่อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าการปรึกษาเจ้าหน้าที่
การเกษตรหรือผู้น าสารเคมีน้ัน ๆ มาจ าหน่ายก่อนใช้อยู่ ในระดับดีมาก 45.45 ใช้ไม้ห รือวัสดุอื่นที่
เหมาะสมในการคนสารเคมีให้เข้ากันก่อนการฉีดพ่นและไม่ใช้มือคนสารเคมี อยู่ ในระดับดีมาก ร้อยละ 
38.96 เลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารที่มีพิษ ไม่รุนแรง ไม่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูกอยู่ในระดับ
ดีมาก ร้อยละ 37.66 การผสมสารเคมี ท าการผสมตามฉลากก าหนด อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 35.93 
และ ตรวจสภาพอุปกรณ์ ก่อนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกคร้ังอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 34.63 เป็น
อันดับสุดท้าย  



2. พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ 
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า ไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหร่ีในขณะ ฉีดพ่น อยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ 52.38 รองลงมา เมื่ออุปกรณ์ช ารุดเสียงหาย หยุดฉีดพ่นทันที อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ 
51.94 ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมี ไม่มีผู้อื่นอยู่ในบริเวณที่ฉีดพ่น ด้วยโดยเฉพาะเด็กและสัตวเ์ลี้ยง อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 51.08  เมื่อมีสิ่งอุดตันอุปกรณ์ฉีดพ่น ไม่ใช้ปากเป่า หรือใช้มือเปล่าท าการซ่ อม
อุปกรณ์ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 49.78 ขณะฝนตกไม่ท าการฉีดพ่น สารเคมี อยู่ ในระดับดีมากที่สุด 
ร้อยละ 47.61  ไม่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะที่ลมแรงหรือฝนตก อยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 
47.61 ปฏิบัติการฉีดพ่นเฉพาะ ช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่าน้ันอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 45.88 หยุดการ
ฉีดพ่นสารเคมี ทันทีเมื่อปรากฏ อาการแพ้สารเคมี เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ แน่นหน้าอก เป็นต้นอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 42.85 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี ในเวลากลางวัน แสงแดดร้อนจัด อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 
41.99 ขณะฉีดพ่นสารเคมีให้เด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณน้ัน อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 41.12 อยู่
เหนือลมเสมอขณะฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 39.82 และ ใช้ปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
แต่พอดี โดยฉีดพ่นให้หมดในแต่ละคร้ัง อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 38.96 เป็นอันดับสุดท้าย 

3. พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหนองยอ หลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า ไม่เทน้ าที่ใช้ท าความสะอาดถังฉีดพ่นสารเคมี
ทิ้งลงในแหล่งน้ าหรือบริเวณใกล้แหล่งอยู่ใน ระดับดีมาก ร้อยละ 50.21 เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ
เก็บภาชนะบรรจุสารเคมีให้มิดชิด จากเด็ก สัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 47.62 การซักเสื้อผ้าที่
สวมใส่ฉีดพ่นสารเคมี แยกต่างหากจากเสื้อผ้าอื่น ๆ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 46.32 ไม่เผาพลาสติก 
หรือภาชนะ บรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดที่มีความดันภายในจะท าให้เกิดการระเบิดได้อยู่ ในระดับดี
มาก ร้อยละ 44.15 เมื่อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหกเปรอะเปื้อนพื้น ใช้ดินหรือขี้เลื่อยดูดซับ แล้วจึงน าไปฝงั
ดินในที่ห่างไกลที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 43.29 เมื่อมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร่ัวไหลออกมา 
เป็นจ านวนมากควรใช้ปูนขาวหรือขี้เถ้าที่มีคุณสมบัติเป็นด่างขจัดพิษเสียก่อน แล้วน าไปฝังดินในที่  ๆ 
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 43.29 ไม่ทิ้งสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่ผสมแล้วไว้ในเคร่ืองพ่นอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 42.47 ทุบท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุก ชนิดที่ใช้หมดแล้วอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ร้อยละ 41.55 และ เว้นระยะเก็บผัก ผลไม้ หลังฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามที่ฉลาก
ก าหนด อย่างเคร่งครัดอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 39.82 เป็นอันดับสุดท้าย   

 

 

 

 



ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองยอ   

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการฉีดพ่นสารเคมี   SD ระดับ 
คะแนน 

อันดับ 

การปฏิบัติตัวก่อนการฉีดพ่นสารเคมี 3.00 0.60 ดีมาก 2 
การปฏิบัติตัวขณะฉีดพ่นสารเคมี 3.11 0.62 ดีมาก 1 
การปฏิบัติตัวหลังการฉีดพ่นสารเคมี 2.8 0.7 ดีมาก 3 
ภาพรวมการปฏิบัติตัวในการฉีดพ่นสารเคมี 2.97 0.64 ดีมาก  

 

จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร มีการปฏิบัติตัวขณะฉีดพ่นสารเคมี
อยู่ในระดับดีมาก (  = 3.11, SD = 0.62) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือมีการปฏิบัติตัวก่อนการฉีดพ่น

สารเคมีอยู่ในระดับดีมาก (  = 3.00, SD = 0.60) และ มีการปฏิบัติตัวหลังการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ ใน
ระดับดีมาก (  = 2.80, SD = 0.70) เป็นอันดับสุดท้าย 

สรุปและอภิปรายผล  

ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมของการศึกษา พฤติกรรมการใช้สารเคมีก า จัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร มีการปฏิบัติตัวในขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา สนาน ผดุง
ศิลป์,2556 ศึกษา ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลวังสรรพรส 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร มีการปฏิบัติตัว
ในขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  นิธิ แก้วไพฑูรย์ (2546, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ศึกษากรณี 
เกษตรกร กิ่งอ าเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก า จัด
ศัตรูพืช ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขต สุรินทร์ 
พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ อยู่ใน ระดับปานกลาง 
และการศึกษาของ โกวิท สาร โภคา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้ สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เขตต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า พฤติกรรมใน
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 88.60  

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. ควรศึกษาวิธีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเชิงคุณภาพอีกคร้ังเพื่อเปรียบเทียบ และ น ามา
ปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 



2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรับรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องเพื่อน าไปสู่การ
ดูแลตนเองที่ดีต่อไปเหมาะสมกับพฤติกรรมของเกษตรกร  
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