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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงส ารวจภาคตัดขวาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และทัศนคติต่อสุขภาพของเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดม ต าบลลือ  อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับระดับสารพิษในเลือดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 90 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา การสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Chi-square test 
ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยประมาณ 
10,001-50,000 บาท/ปี มีพื้นที่ท าการเกษตรที่ถือครองเฉลี่ย 6-10 ไร่ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการ
เพาะปลูกเอง แต่จ้างคนอ่ืนท าการเกษตรและฉีดพ่นสารเคมี ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานสมุนไพรขับสารพิษ 
“รางจืด” ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ระดับสูง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมบ่อยครั้ง และมีทัศนคติต่อสุขภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับสารพิษในเลือดของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ร้อยละ 57.77 อยู่ในระดับเสี่ยง รองลงมา ร้อยละ 
26.66 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 12.22 อยู่ในระดับปลอดภัย และร้อยละ 3.33 อยู่ในระดับ  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผล ต่อระดับสารพิษในเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
บทบาทในการท าเกษตรกรรม โดยพบว่าลักษณะการท างานด้านการเกษตรผู้ที่เสี่ยงมากท่ีสุดคือเกษตรกรที่ท า
การเพาะปลูกเอง ร้อยละ 71.11 

แนวทางการด าเนินงานขั้นต่อไป คือ ลดระดับสารพิษในเลือดของเกษตรกร ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเกษตรกร ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีโปรแกรมตรวจสารพิษในเลือดของเกษตรกร รณรงค์
ส่งเสริมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกเองและเกษตรกรที่
รับจ้างท าการเพาะปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหรือด ารงอยู่ได้โดยมีความ
เกี่ยวพันกับการเกษตร และเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีแมลงศัตรูพืชรบกวนมากมาย ซึ่ง ส่งผลให้สาร
ปราบศัตรูพืชซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ยาเบื่อหนูและ ยาฆ่าเชื้อรา ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบันการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในหมู่เกษตรกร มี
การน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ปริมาณมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นจะท าให้ผักสวยน่ารับประทาน ขายได้ราคาดีและขายง่ายกว่า เพราะเป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภค และที่ส าคัญปัจจุบันมีแมลงรบกวนมากขึ้นการใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกร
คิดว่าดีที่สุดที่จะสามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว (ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ ,2547) ซึ่ง
สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้ในพืชไร่ พืชสวน ซึ่งในบางครั้งอาจมีความจ าเป็นต้องฉีดหลายครั้ง
กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนมากเกิดจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือ
มีการสัมผัสในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน สารเคมีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นผล
ต่อระบบฮอร์โมน โดยอาจไปรบกวนระบบการท างานของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศจากการใช้สารปราบ
ศัตรูพืชจ านวนมาก ท าให้อัตราการเจ็บป่วยของคนไทยในปัจจุบันที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นแซงหน้าโรคอ่ืนๆ 
ปัจจุบันมีเกษตรกรจ านวนมากที่มีผลตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อฯลฯ ซึ่งจากฐานข้อมูลผู้ป่วยจาก
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยจากสารปราบศัตรูพืชดังกล่าว ประมาณ 8,546 รายและมี
การประมาณการว่าผู้ป่วยจากสารเคมีอาจสูงถึง 200,000 ถึง 400,000 รายต่อปี (มูลนิธิชีววิถี , 2553)
สอดคล้องกับผลส ารวจเกษตรกร 6 จังหวัด จ านวน 606 ราย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตร
ด้านการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในพ้ืนที่พบว่าเกษตรกรทั้งหมดเคยมีอาการเนื่องจากพิษของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยร้อยละ 15 ใช้สารเคมีระดับความเป็นพิษร้ายแรงมากร้อยละ 39 อยู่ในระดับความ
เป็นพิษร้ายแรง และร้อยละ 14 มีการใช้สารเคมีที่เคยถูกห้ามน าเข้าผลิต ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง (กรม
วิชาการเกษตร, 2547) 

บ้านฤกษ์อุดม  ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ 13.5 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอปทุมราชวงศา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีเส้นทางสายหลักเข้าสู่ชุมชน 2 เส้นทางและมีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง ประชาชนส่วน
ใหญ่ในเขตบ้านฤกษ์อุดม  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้จากการท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และ 
ปลูกผักขายส่งตลาด จากข้อมูลสถิติอัตราการตายของประชาชนในเขตบ้านฤกษ์อุดม  พบว่ามีอัตราการตาย 
จากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง (ข้อมูลการตาย Host_XP PCU รพ.สต.ลือ, 2560) และในปี พ.ศ. 2560 ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลือ ได้จัดโครงการส ารวจตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมี ในกลุ่มเกษตรกรต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ  
ปีงบประมาณ 2560  เพ่ือตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดเกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง คือวันที่ 
13 มกราคม และ 24 มีนาคม 2560 จ านวน 90 คน พบร้อยละ 57.77 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยจากสารเคมี
ทางการเกษตร  รองลงมา ร้อยละ 26.66 อยู่ในระดับเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 12.22 อยู่ใน
ระดับปลอดภัย และร้อยละ 3.33 อยู่ในระดับปกติ (รพ.สต.ลือ, 2560) จากผลการคัดกรองดังกล่าว ท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยที่มีที่มีผลระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส หรือผลต่อสารพิษใน
เลือดของเกษตรกร บ้านฤกษ์อุดม  ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญจึงด าเนินการศึกษา
ครั้งนี้ขึ้น 
 



 
ค ำถำมหลักของกำรศึกษำ 

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อระดับสารพิษในเลือดระดับสารพิษในเลือดของเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดมอ าเภอ
ปทุมราชวงศาจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยการใช้สารเคมีก าจัดสตูพืชปัจจัยการดูแลสุขภาพและปัจจัย
แวดล้อมของประชากรศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการใช้สารเคมีก าจัดสตูพืชปัจจัยการดูแลสุขภาพปัจจัย
สิ่งแวดล้อมกับระดับสารเคมีในเลือดของประชากรศึกษา 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดระดับสารเคมีในเลือดของประชากรศึกษา 
 
รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาเชิงส ารวจภาคตัดขวาง การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา การสถิติเชิงอนุมาน โดย
ใช้สถิติ Chi-square test  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เป็นการศึกษาในครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยศึกษาครัวเรือนในหมู่  7 บ้านฤกษ์อุดม  โดย
คัดเลือกจากอาชีพหลักประชาชน อาชีพเกษตรกร 90 ครัวเรือน จากทั้งหมด 94  ครัวเรือน สมัครใจเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 90  ครัวเรือน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ได้รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ศึกษา และท าการ
วิเคราะห์และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการ
น าเสนอ 
ผลการวิจัยออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อสุขภาพ 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 

ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นนั้น
จะต้องท าการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาก่อน โดยจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามให้มีความ
ถูกต้องในเนื้อหาและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตัวแปรและกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 4 ท่านได้แก่    นักวิชาการสาธารณสุข 2 ท่าน   เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 2 ท่าน  ส่วนความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ ผู้ศึกษาจะน าแบบสอบถามไปท าการทดลอง 
(Pre-test) จ านวน 10 เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา 



 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดม ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับการตรวจวัดผลระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือด ประจ าปี พ.ศ. 2560มี
จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ประเภทเกษตรกรรม บทบาทด้าน
เกษตรกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และพฤติกรรมการกิน “รางจืด” 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ เป็นค าถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีทาง 
การเกษตร ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 ข้อ มีทั้งค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให ้
คะแนนดังนี้ 
ค ำถำมเชิงบวก ตอบใช่ ได้ 1 คะแนน , ตอบไม่ใช่ ได้ 0 คะแนน 
ค ำถำมเชิงลบ ตอบใช่ ได้ 0 คะแนน , ตอบไม่ใช่ ได้ 1 คะแนน 
การแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีทางการเกษตร คิดจากคะแนนทั้งหมดจ านวน 9 ข้อ คะแนน
สูงสุดที่เป็นไปได้เท่ากับ 9 คะแนน คะแนนต่ าสุดที่เป็นไปได้ เท่ากับ 0 คะแนนแบ่งระดับระดับความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งจะได้ช่วงคะแนนในแต่ละอันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 
9 - 0 / 3 = 3 คะแนน โดยมีคะแนนแต่ละอันตรภาคชั้นดังนี้ 
อันตรภาคชั้นที่ 1 = 0-3 คะแนน ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับต่ า 
อันตรภาคชั้นที่ 2 = 4-6 คะแนน ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
อันตรภาคชั้นที่ 3 = 7-9 คะแนน ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง 
 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
จ านวน 21 ข้อ เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด ส่วนค าตอบประมาณค่า 3 ระดับมีความหมายและระดับคะแนน 
ดังนี้ 
“ทุกครั้ง” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ ทุกครั้ง ได้คะแนน 3 คะแนน 
“บางครั้ง” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ บางครั้ง ได้คะแนน 2 คะแนน 
“ไม่เคย” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ ผู้ตอบไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ เลย ได้คะแนน 1 คะแนน 

การให้คะแนนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช คิดจากคะแนนรวมทั้งหมด จ านวน21 ข้อ 
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้เท่ากับ 63 คะแนน คะแนนต่ าสุดที่เป็นไปได้ เท่ากับ 21 คะแนนแบ่งระดับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งจะได้ช่วงคะแนนในแต่ละอันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 63 - 21 
/ 3 = 14 คะแนน โดยมีคะแนนแต่ละอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
อันตรภาคชั้นที่ 1 = 21 – 34 คะแนน พฤติกรรมอยู่ในระดับต่ า 
อันตรภาคชั้นที่ 2 = 35 – 48 คะแนน พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
อันตรภาคชั้นที่ 3 = 49 – 63 คะแนน พฤติกรรมอยู่ในระดับสูง 
 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อสุขภาพ เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 12 
ข้อ มีทั้งค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ค าถามเชิงบวก ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ได้ 5 คะแนน 
ตอบเห็นด้วย ได้ 4 คะแนน 
ตอบไม่แน่ใจ ได้ 3 คะแนน 
ตอบไม่เห็นด้วย ได้ 2 คะแนน 



ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้ 1 คะแนน 
ค าถามเชิงลบ ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้ 1 คะแนน 
ตอบเห็นด้วย ได้ 2 คะแนน 
ตอบไม่แน่ใจ ได้ 3 คะแนน 
ตอบไม่เห็นด้วย ได้ 4 คะแนน 
ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้ 5 คะแนน 

การให้คะแนนทัศนคติต่อสุขภาพ คิดจากคะแนนรวมทั้งหมด จ านวน 12 ข้อ คะแนนสูงสุดที่เป็นไป
ได้เท่ากับ 60 คะแนน คะแนนต่ าสุดที่เป็นไปได้ เท่ากับ 12 คะแนน แบ่งคะแนนทัศนคติออกเป็น 3 ช่วง เท่าๆ 
กัน โดยใช้เกณฑ์การหาอันตรภาคชั้นของคะแนน ซึ่งจะได้ช่วงคะแนนในแต่ 
ละอันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 60-12/3 = 16 คะแนน ดังนี้ 
อันตรภาคชั้นที่ 1 = 12-27 คะแนน ทัศนคติอยู่ในระดับต่ า 
อันตรภาคชั้นที่ 2 = 28-43 คะแนน ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
อันตรภาคชั้นที่ 3 = 44-60 คะแนน ทัศนคติอยู่ในระดับสูง 
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สามารถแสงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
1) ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรมีระดับสารพิษในเลือดสูง 
2) ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรด าเนินการอย่างไรเพื่อ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ด ี
3) ข้อเสนอแนะ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยติดต่อ ประสานงานกับผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน และผู้ช่วยเก็บข้อมูล 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะเข้าไปเก็บข้อมูล 
3. ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างระหว่าง

วันที่ 20–24 เมษายน  2560  ช่วงเวลา16.30 -18.30 น. 
4. รวมรวมแบบสัมภาษณ์  บันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
วิธีประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระดับรายได้ พ้ืนที่ท า
การเกษตร ประเภทเกษตรกรรม บทบาทการเกษตร ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และ
พฤติกรรมการกินรางจืด รวมถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรมในการใน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และทัศนคติต่อสุขภาพ ทั้งนี้ข้อมูลระดับรายได้ และพ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณจะวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต(x) ค่าต่ าสุด (min) ค่าสูงสุด (max) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ด้วย 
 
 



สถิติเชิงอนุมำน โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square Test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระดับรายได้ พื้นที่ท าการเกษตร 
บทบาทการเกษตร ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร พฤติกรรมการกินรางจืด ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และทัศนคติต่อสุขภาพ (ตัว
แปรอิสระ) กับระดับสารพิษในเลือดของเกษตร (ตัวแปรตาม) 
. 
ผลกำรวิจัย 
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป  
 
ล ำดับ ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
 ชาย 36 40 
 หญิง 54 60 
 รวม 90 100 
    
2 อำยุ   
 น้อยกว่า 25 ปี  5 5.56 
 25-30 ปี  12 13.33 
 31-40 ปี 18 20.00 
 41-50 ปี  36 40.00 
 51-60  14 15.56 
 ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 5 5.56 
    
3 ระดับกำรศึกษำ   
 ประถมศึกษา  36 40.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  25 27.78 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 20.00 
 อาชีวศึกษา / อนุปริญญา  8 8.89 
 ปริญญาตรี  3 3.33 
  อ่ืนๆ.... 0 0.00 
 รวม 90 100.00 
    
    

 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

4 รำยได้/ปี (ต่อ)   

 0- 10,000บาท 23 25.56 

 10,001-50,000  บาท 41 45.56 

 50,000 –100,000 บาท            21 23.33 

 100,001ขึ้นไป 5 5.56 

 รวม 90 100.00 

    

5 จ ำนวนไร่ในกำรท ำกำรเกษตร   

 ต่ ากว่า 5 ไร่ 15 16.67 

 6-10 ไร่ 47 52.22 

 11-15 ไร่ 20 22.22 

 16ไร่ขึ้นไป 8 8.89 

     

6 ประเภทเกษตรกรรมในรอบ1 ปีที่ผ่ำนมำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   
 นาข้าว  90 38.79 
 ถั่วฟักยาว 16 6.90 
 ข้าวโพด 10 4.31 
 กะหล่ าปลี  12 5.17 
 มะเขือเทศ  45 19.40 
 พริก 52 22.41 
 ผักกาดขาว 7 3.02 
 อ่ืนๆ(ระบุ)...... 0 0.00 
 รวม 232 100.00 
    
7 ลักษณะกำรท ำงำนด้ำนกำรเกษตร   
 ท าการเพาะปลูกเอง  45 50.00 
 รับจ้างท าการเพาะปลูก 8 8.89 
 รับจ้างเฉพาะฉีดพ่นสารเคมี 18 20.00 
 รับจ้างบรรจุก่อนน าไปขาย 0 0.00 
 จ้างคนอ่ืนท า 19 21.11 
 รวม 90 100.00 
    



ล าดับ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
8 ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในกำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงกำรเกษตร   
 สูบชัก  25 27.78 
 ปั้มลมแบบคันโยก 32 35.56 

 เครื่องยนต์ปั้มฉีด  33 36.67 
  อ่ืนๆ 0 0.00 
9 ในรอบ 1 ที่ผ่ำนมำได้รับประทำนสมุนไพรขับสำรพิษ “รำงจืด”   
  ไม่เคย 90 100.00 
 เคย (ระบุความถ่ี)……………………. 0 0.00 

  รวม 90 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี 1 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  40.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ  40.0 รายได้ต่อปี10,001-50,000  บาท  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ45.56 พบจ านวน
ขนาดทีท าท าการเกษตร ส่วนมาก อยู่ในช่วง 6 - 10 ไร่ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ52.22 ประเภท
เกษตรกรรมในรอบ1 ปีที่ผ่านมา อันดับ 1 คือนาข้าว อันดับรองลงมาคือ พริก มะเขือเทศ ถั่วฟักยาว 
กะหล่ าปลี ข้าวโพดและผักกาดขาว ตามล าดับ ลักษณะการท างานด้านการเกษตร ส่วนมากท าการเพาะปลูก
เอง อันดับรองลงมาคือ จ้างคนอื่นท า รับจ้างเฉพาะฉีดพ่นสารเคมีและรับจ้างท าการเพาะปลูกตามล าดับ ชนิด
ของเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร อันดับ 1 เครื่องยนต์ปั้มฉีด อันดับรองลงมาคือ ปั้มลม
แบบคันโยกและสูบชัก 
 

ส่วนที่ 2: ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
รายการ ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ ล าดับ 

ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช       

 
 

(1) การผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกัน สามารถเพ่ิมผลผลิตได้
ดีกว่าชนิดเดียว* 

49 54.44 41 49 8 

(2) การเลือกใช้สารเคมีที่สามารถสลายตัวได้เร็วลดการตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม 

69 76.67 21 69 6 

(3) เลือกใช้สารเคมี “เอส-85 หรือคาร์บาริล” เพ่ือก าจัดเพลี้ยจั๊กจั่น 
พวกเต่าแตง เต่าทอง ด้วง ตั๊กแตน แมลงปีกแข็งต่างๆ 

57 63.33 33 57 7 

(4) สารเคมีทางการเกษตรที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน คือ สลายตัวได้ช้า 77 85.56 13 77 4 

 

 
รายการ ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ ล าดับ 

(5) ชื่อทางการค้าของสารเคมี คือ ชื่อที่แต่ละบริษัทผลิตขึ้นเอง แต่ชื่อ 71 78.89 19 71 5 



สามัญ คือชื่อเฉพาะของสาระส าคัญที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้น 

(6) การใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินความเข้มข้นที่ระบุในฉลากมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ตามท่ีฉลากก าหนด* 

42 46.67 48 42 9 

(7) สารเคมีทางการเกษตรเป็นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางปาก ระบบ
หายใจ และผิวหนัง 

86 95.56 4 86 1 

(8) การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรเป็นเวลานานมีโอกาสเสี่ยง
อันตรายสูง 

85 94.44 5 85 2 

(9) การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรใต้ลมจะท าให้ลมพัดสารเคมีเข้าสู่
ผู้ฉีด 

79 87.78 11 79 3 

* ประโยคค าถามเชิงลบได้กลับการให้คะแนนแล้ว 
จำกตำรำงที่ 2 การศึกษาในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้สารเคมีจัด
ศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดม ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ
โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 ราย ใช้ค าถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจจ านวนทั้งสิ้น  9 ข้อ มี
ค าตอบให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่ ไม่รู้ 0 คะแนน และรู้ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 9คะแนน จากการ
พิจารณาตามรายข้อค าถาม ปรากฏว่า ข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกมี 8 ข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ 
ล าดับที่ 1 ข้อ 7 สารเคมีทางการเกษตรเป็นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางปาก ระบบหายใจและผิวหนัง มีผู้ตอบ
ถูก คิดเป็นร้อยละ 95.56 
ล าดับที่ 2 ข้อ 8 การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรเป็นเวลานานมีโอกาสเสี่ยงอันตรายสูงมีผู้ตอบถูก คิดเป็น
ร้อยละ 94.44 
ล าดับที่ 3 ข้อ 9 การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรใต้ลมจะท าให้ลมพัดสารเคมีเข้าสู่ผู้ฉีดมีผู้ตอบถูก คิดเป็น
ร้อยละ 87.78ล าดับที่ 4 ข้อ 4 สารเคมีทางการเกษตรที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน คือ สลายตัวได้ช้า มีผู้ตอบถูก 
คิดเป็นร้อยละ 87.78 
ล าดับที่ 5 ข้อ 5 ชื่อทางการค้าของสารเคมี คือ ชื่อที่แต่ละบริษัทผลิตขึ้นเอง แต่ชื่อสามัญ คือชื่อเฉพาะของ
สาระส าคัญที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้น มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 78.89 
ล าดับที่ 6 ข้อ 2 การเลือกใช้สารเคมีที่สามารถสลายตัวได้เร็วลดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีผู้ตอบถูก คิดเป็น
ร้อยละ 76.67 
ล าดับที่ 7 ข้อ 3 เลือกใช้สารเคมี “เอส-85 หรือคาร์บาริล” เพ่ือก าจัดเพลี้ยจั๊กจั่น พวกเต่าแตงเต่าทอง ด้วง 
ตั๊กแตน แมลงปีกแข็งต่างๆ มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 63.33 
ล าดับที่ 8 ข้อ 1 การผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกัน สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ดีกว่าชนิดเดียว มีผู้ตอบถูก คิด
เป็นร้อยละ 54.44 
ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบผิด มีเพียงข้อเดียว คือ ข้อ 6 การใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินความ
เข้มข้นที่ระบุในฉลากมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ตามที่ฉลากก าหนดมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 46.67 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ระดับความรู้ (คะแนน) จ านวน ร้อยละ 



ความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า (0-3 คะแนน) 7  3 3.33 
ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (4-6 คะแนน) 32 35.56 
ความรู้ความเข้าใจในระดับสูง (7-9 คะแนน) 55 61.11 
รวม 90 100.00 

จำกตำรำงท่ี 3 จากผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์และแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมี 
ก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคอื มีความรู้ความเข้าใจใน 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.56 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า ร้อยละ 3.3 รายละเอียดตามตาราง 
ที่ 3.33 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 2 
และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 9 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 

พฤติกรรมในกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช จ ำนวน 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปรผล ทุกครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กำรจัดเก็บสำรพิษและอุปกรณ์ 
          

(1) มีที่เก็บสารเคมีแยกเฉพาะ 89 73 82.02 12 13.48 4 4.49 2.79 0.50 บ่อยครั้ง 
(2) ล้างภาชนะบรรจุที่หมดแล้ว ก่อนน าไปก าจัด 89 74 83.15 8 8.99 7 7.87 2.75 0.59  บ่อยครั้ง 
(3) ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน 89 82 92.13 6 6.74 1 1.12 2.91 0.31  บ่อยครั้ง 
(4) ตรวจสอบสภาพถัง รอยรั่วของภาชนะบรรจุสารเคมี ถังฉีดพ่น 90 77 86.52 11 12.36 2 2.25 2.85 0.40  บ่อยครั้ง 
(5) ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน หลังการใช้งาน 89 85 95.51 3 3.37 1 1.12 2.94 0.27  บ่อยครั้ง 
(6) จัดเก็บสารเคมีส่วนที่เหลือให้อยู่ในที่ปลอดภัย คือห่างจาก
อาหาร แหล่งน้ าสถานที่อาศัย สถานที่เลี้ยงสัตว์ และแสงแดดส่อง
ไม่ถึง 

89 83 93.26 5 5.62 1 1.12 2.92 0.33  บ่อยครั้ง 

คะแนนเฉลี่ยด้านการจัดเก็บสารพิษและอุปกรณ์    2.86   บ่อยครั้ง 2.86   บ่อยครั้ง 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช(ต่อ) 
 

พฤติกรรมในกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช จ ำนวน 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปรผล ทุกครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
กำรสวมอุปกรณ์ป้องกันสำรเคมีและกำรแต่งกำย                     
(7) สวมถุงมือยางเมื่อมีการใช้สารเคมี 90 78 87.64 6 6.74 6 6.74 2.81 0.527  บ่อยครั้ง 
(8) สวมรองเท้าบู๊ต ปิดมิดชิด ขณะฉีดพ่นสารเคมี 90 84 94.38 5 5.62 1 1.12 2.93 0.285 บ่อยครั้ง 
(9) สวมหน้ากาก เมื่อมีการใช้สารเคมี 89 74 83.15 14 15.73 1 1.12 2.82 0.425  บ่อยครั้ง 
(10) สวมเสื้อคลุม / เสื้อแขนยาวให้มิดชิด เมื่อมีการใช้สารเคมี 89 82 92.13 6 6.74 1 1.12 2.91 0.335 บ่อยครั้ง 
(11) สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีอ่ืนๆ ตามที่ฉลาก
ระบุ 

90 
75 

84.27 
13 

14.61 
2 

2.25 
2.83 0.417 บ่อยครั้ง 

คะแนนเฉลี่ยด้านการสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีและการแต่งกาย 2.86 บ่อยครั้ง 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ต่อ) 

พฤติกรรมในกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช จ ำนวน 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปรผล ทุกครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
พฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช                     
(12) ไม่ผสมสารเคมีมากกว่า 2 ชนิดในการฉีดพ่นครั้งเดียว 89 28 31.46 47 52.81 14 15.73 2.16 0.668 บางครั้ง 
(13) ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพ่นสารเคมี 88 75 84.27 11 12.36 2 2.25 2.79 0.503  บ่อยครั้ง 
(14) ใช้แปรงขัดหรือน้ าฉีดแทนการใช้ปากเป่าเมื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์
ตัน 

89 67 75.28 12 13.48 10 11.24 2.64 0.681 
บ่อยครั้ง 

(15) ปล่อยลมออกจากเครื่องพ่นที่มีแรงดันจนหมด เมื่อพักใช้งาน
ในแต่ละวัน 

87 79 88.76 7 7.87 1 1.12 2.84 0.471 
 บ่อยครั้ง 

(16) ไม่สูบบุหรี่ กินอาหาร หรือดื่มน้ า ในขณะท าการฉีดพ่น หรือ
ใช้สารเคมี 

88 74 83.15 4 4.49 10 11.24 2.72 0.664 
 บ่อยครั้ง 

(17) ไม่วางอาหาร หรือน้ าดื่มบริเวณท่ีมีการฉีดพ่น/ใช้ หรือจัดวาง
สารเคมี 

90 73 82.02 2 2.25 15 16.85 2.64 0.752 
บ่อยครั้ง 

(18) อาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 90 81 91.01 7 7.87 2 2.25 2.89 0.399  บอ่ยครั้ง 
(19) เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อเปียกชุ่ม เช่น เกิดอุบัติเหตุสารเคมีสาด
กระเด็น 

89 80 89.89 7 7.87 2 2.25 2.87 0.401 
 บ่อยครั้ง 

(20) แยกเสื้อผ้าที่ใช้ฉีดพ่นหรือท างานเกี่ยวกับสารเคมีซักต่างหาก 90 79 88.76 9 10.11 2 2.25 2.86 0.413 บ่อยครั้ง 
(21) ฉีดพ่นสารเคมีช่วงเวลาเช้า หรือตอนเย็น 89 66 74.16 20 22.47 3 3.37 2.73 0.498  บ่อยครั้ง 

คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมที่ปลอดภัย 2.71 บ่อยครั้ง 



 

ส่วนที่ 4 : ทัศนคติต่อสุขภาพ 

ทัศนคติต่อสุขภาพ จ านวน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปลผล 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ    
1. เมื่อรับประทานพืชผักที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเจือปนท าให้
เกิดการเจ็บป่วย 

90 34 37.78 36 40.00 15 16.67 4 4.44 1 1.11 4.04 0.997 สูง 

2. มีเกษตรกรเท่านั้นที่ได้รับผลร้ายจากการใช้สารเคมี* 90 13 14.44 13 14.44 14 15.56 44 48.89 6 6.67 3.21 1.199 ปาน
กลาง 

3. สารเคมีทางการเกษตรไม่สามารถสะสมอยู่ในร่างกายคนได้* 90 9 10.00 11 12.22 9 10.00 37 41.11 24 26.67 3.61 1.281 ปาน
กลาง 

4. อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได*้ 

90 14 15.56 16 17.78 25 27.78 30 33.33 5 5.56 2.97 1.159 ปาน
กลาง 

5. ควรปฏิบัติตามค าแนะน าข้างภาชนะบรรจุสารเคมีทางการเกษตร 
อย่างเคร่งครัด 

89 49 54.44 37 41.11 2 2.22 0 0.00 1 1.11 4.46 0.73 สูง 

6. ควรมีการล้างผัก ผลไม้ ก่อนรับประทานทุกครั้ง 90 64 71.11 22 24.44 1 1.11 1 1.11 2 2.22 4.64 0.709 สูง 
7. ควรเลือกรับประทานผัก ผลไม้พ้ืนบ้านตามฤดูกาลที่มีอยู่ในท้องถิ่น 90 51 56.67 35 38.89 1 1.11 1 1.11 2 2.22 4.47 0.755 สูง 
8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย* 

90 4 4.44 14 15.56 8 8.89 49 54.44 15 16.67 3.65 1.082 ปาน
กลาง 

9. การปฏิบัติตามค าแนะน าที่ถูกต้อง เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ* 90 7 7.78 10 11.11 8 8.89 52 57.78 13 14.44 3.64 1.105 ปาน
กลาง 

10.การปฏิบัติตามค าแนะน าที่ถูกต้อง เป็นเรื่องน่าอาย* 90 19 21.11 58 64.44 4 4.44 6 6.67 3 3.33 2.02 0.846 ต่ า 
11.การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องทุกครั้งสามารถ
ลดอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ 

90 43 47.78 35 38.89 7 7.78 3 3.33 2 2.22 4.27 0.900 สูง 

12.การใช้สารเคมีทางการเกษตรเท่าที่จ าเป็น สามารถให้ผลผลิตมากใน
ระยะยาว 

90 2 2.22 9 10.00 16 17.78 41 45.56 22 24.44 2.17 0.973 ต่ า 

หมายเหตุ : * ประโยคค าถามเชิงลบได้กลับการให้คะแนนแล้ว 



การศึกษาในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติต่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค าถาม
จ านวนทั้งสิ้น 12 ข้อ แบ่งเป็นค าถามเชิงบวก 6 ข้อ และค าถามเชิงลบ 6 ข้อ ส าหรับค าถามเชิงบวก (1, 5, 6, 7, 
11 และ 12) มีค าตอบให้เลือก5 ระดับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน ส าหรับค าถามเชิงลบ (ข้อ 2, 3, 4, 8, 9 และ 10) มีค าตอบ
ให้เลือก 4 ระดับซึ่งจะเป็นไปในทางกลับกันกล่าวคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน ไม่
แน่ใจ 3 คะแนน เห็นด้วย 2คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน โดยระดับคะแนนเฉลี่ยรายข้อแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 คะแนน ทัศนคติอยู่ในระดับต่ า ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67 คะแนน
ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง และช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.68-5.00 คะแนน ทัศนคติอยู่ในระดับสูงจากผลการศึกษา
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายข้อของกลุ่มตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วง 2.02 – 4.64คะแนน 

 
สำรพิษในเลือดของกลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาระดับสารพิษในเลือดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนสองจ านวน 90 รายซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดม
อ าเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการตรวจเลือดในปีพุทธศักราช 2560 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สารพิษอยู่ในระดับเสี่ยงร้อยละ 55.9 รองลงมาคือสารพิษในเลือดอยู่ระดับไม่ปลอดภัย ปลอดภัย และปกติ คิดเป็น
ร้อยละ 28.9 ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

กำรทดสอบสมมุติฐำน 

การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับสารพิษในเลือดของเกษตรกรบ้านฤกษ์อุดม  ต าบลลือ   
อ าเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีการน าตัวแปรอิสระที่ได้ก าหนดไว้ได้แก่  บทบาทด้านเกษตรกรรม  
จากนั้นน า ไปหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือระดับสารพิษในเลือดโดยใช้สถิติ Chi-square test ที่ระบบความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมุติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่มีค่า
น้อยกว่า 0.05 รายละเอียดการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้        Sig (2-sided) 

สมมุติฐำน  บทบาทด้านเกษตรกรรมมีผลต่อระดับสารเคมีในเลือดแตกต่างกัน  
H0 : บทบาทด้านเกษตรกรรมไมม่ีผลต่อระดับสารเคมีในเลือด 
H1 : บทบาทด้านเกษตรกรรมมีผลต่อระดับสารเคมีในเลือด 
 จากการทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้สถิติ Chi-square test ที่ในการทดสอบสมมุติฐานที่มีนัยส าคัญ 0.05 
พบว่าค่า Sig (2-sided)= 0.011 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า บทบาทด้านเกษตรกรรมมีผลต่อระดับสารพิษ
ในเลือดอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ตามรายละเอียดดังตาราง 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทด้ำนเกษตรกรรมมีผลต่อระดับสำรเคมีในเลือด 

บทบาทด้านเกษตรกรรม 
ระดับสารพิษในเลือด 

รวม 
ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ไม่ปลอดภัย 

ท าการเพาะปลูกเอง 1(1.6) 6(9.4) 38(59.4) 19(29.7) 64(100) 
รับจ้างท าการเพาะปลูก 0(0.0) 1(11.1) 5(55.6) 3(33.3) 9(100) 
จ้างคนอ่ืนท า 1(5.9) 4(23.5) 8(47.1) 4(23.5) 17(100) 

รวม 2(2.2) 11(12.2) 51(56.7) 26(28.9) 90(100) 
 



ข้อเสนอแนะ 
1) ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อสุขภาพค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ควร

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยเรื่องที่ควร
ประชาสัมพันธ์ เช่น วิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ผลเสียของการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง วิธีการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกาย ประโยชน์ของการกินรางจืด การล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน เป็นต้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ท า
การเพาะปลูกเองและเกษตรกรที่รับจ้างท าการเพาะปลูก 
2) จัดให้มีโปรแกรมตรวจสารพิษในเลือดของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับสารพิษ ประเมินผล
ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนการฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ตกอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงในการสัมผัสสารเคมี
โดยตรง เช่น เกษตรกร หรือ ผู้ที่รับจ้างท าการเกษตร เป็นต้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกเองและ
เกษตรกรที่รับจ้างท าการเพาะปลูก 
3) รณรงค์ส่งเสริมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงมือยางเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีรัดกุม เป็น
ต้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกเองและเกษตรกรที่รับจ้างท าการเพาะปลูก 
4) ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ฯลฯ แทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการอบรมให้ความรู้การ
ท าปุ๋ยแก่เกษตรกรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดให้มีโครงการน าร่องต้นแบบ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม ให้
เกษตรกรลดเลิกใช้สารเคมี 
5) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของเกษตรกร
บ้านฤกษ์อุดม ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ิมเติม เช่น จ านวนและอัตราการป่วย จ านวน
และอัตราการตาย ชนิดของโรคท่ีตรวจพบ ช่วงอายุที่พบโรค เป็นต้น 
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