
 

 

ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
ในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

 
นายบดินษ ์  โสมรักษ ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโนนงาม ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา จ.อาํนาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

 
การวจิยัครั, งนี,  เป็นการวจิยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional descriptive research) มี

วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญ และเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ปี พ.ศ. DEEF การ
วจิยัในครั, งนี,ไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งที�เป็นเกษตรกร โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั,นภูมิ ตามจาํนวน
เกษตรกรในพื,นที�แต่ละหมู่บา้นในเขตตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญเจริญ โดย
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั DIJ คนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื,อหาของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน 
และวเิคราะห์หาความเชื�อมั�นโดยวธีิสัมประสิทธิM แอลฟาของครอนบาค ไดเ้ท่ากบั J.FE ระยะเวลาใน
การศึกษาระหวา่งเดือน สิงหาคม – ธนัวาคม DEEF สถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การ
หาค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน และค่า สัมประสิทธิM
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวม
มีระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 
โดยที� แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพมีระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก , การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช , การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และการรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีความเชื�อดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง การป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกร ในภาพรวมมีระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร อยูใ่น
ระดบัเกือบทุกครั, ง เมื�อเรียงลาํดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ในเกษตรกรตามค่าเฉลี�ยจาก
สูงสุดไดแ้ก่ หลงัการใชส้ารเคมี รองลงมา คือ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมีและขณะพน่หรือใชส้ารเคมี 
ตามลาํดบั ผลการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ ดา้นการรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิด
โรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช การรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกกบัการป้องกนัตนเอง
จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI   
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

I.เพื�อศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญ 

D.เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

I. ความเชื�อดา้นสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

I. ขอบเขตพื,นที�วจิยั ในการวิจยัครั, งนี, มุง้เนน้ศึกษาในเกษตรกร  
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

D. ขอบเขตการวจิยั เป็นการวิจยัปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

Y. ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ตั,งแต่ วนัที� I สิงหาคม DEEF ถึง วนัที� YI ธนัวาคม DEEF 
 

ประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับ 
I. ทราบถึงความเชื�อดา้นสุขภาพในการปฏิบติัตนในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชใน

เกษตรกร  
D. สร้างความตระหนกัของเกษตรกรเพื�อเพิ�มความระมดัระวงัในการป้องอนัตรายจากสารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืช 
Y. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ในการวางแผนงานดา้นอาชีวอนามยัในภาคเกษตรกรรม  
[. เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสาธารณสุขทุกระดบั นาํไปใชใ้นการวางแผนสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ระบบสุขภาพต่อไป 
 
วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวจิยั เรื�องปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ เป็นการวจิยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross 
sectional descriptive research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัความเชื�อ
ดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ เพื�อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจาก
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สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ผูว้จิยัไดก้าํหนด
วธีิการดาํเนินการวิจยัไวต้ามขั,นตอนดงันี,  

I. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
D. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
Y. การสร้างเครื�องมือและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
[. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
E. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ตัวแปรที ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรอิสสระ 

ตวัแปรอิสสระ คือ ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึ� งมีระดบัการวดัเป็นตวัแปรกลุ่มไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  รายไดข้องครอบครัว และปัจจยัความ
เชื�อดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช,การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช,การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช,การ
รับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจดา้นสุขภาพ 
 
ตัวแปรตาม  

ตวัแปรตาม คือ การปฏิบติัตนในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ซึ� งมีระดบัการวดัเป็น
ตวัแปรต่อเนื�อง จาํนวน Y ดา้น ไดแ้ก่ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี  หลงัการใชส้ารเคมี
และดา้นการประเมินผล เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดเลือกตอบ E ระดบั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรที�ใชใ้นวจิยัครั, งนี,  คือ เกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
ในปี พ.ศ. DEEF จาํนวน DIJ  คน  
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดข้นาดตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั,นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตามจาํนวนเกษตรกรในพื,นที�แต่ละหมู่บา้นในเขตตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ
เจริญ จาํนวน _ หมู่บา้น โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และ
มอร์แกน ( Krejcie, R.V., and Morgan  D.W., IFfJ อา้งใน บุญมี พนัธ์ุไทย, DEEF หนา้ D_[) ซึ� งคิดตาม
สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งต่อประชากรที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ FE ตามวธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่ม
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ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี�และมอร์แกน ประชากร [hJ คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั DIJ ผูว้จิยัจึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน DIJ คน  

วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั,นภูมิเป็นสัดส่วน จากเกษตรกร ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ตามตาราง I 
 
ตาราง 1  
จาํนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 

ชื�อหมู่บา้น ประชากร(N) ตวัอยา่ง (n) 

บา้นม่วงโป้ หมู่ I fE Y[ 

บา้นม่วงโป้ หมู่ D _D Yf 

บา้นโนนงาม หมู่ Y hY DF 

บา้นโนนงาม หมู่ [ hE YJ 

บา้นหนองนํ,าขุ่น หมู่ E [Y DJ 

บา้นคาํไหล หมู่ h [F DD 

บา้นนาเรือง หมู่ f [_ DD 

บา้นสนามชยั หมู่ _ YE Ih 

รวม [hJ DIJ 

 

เครื องมือที ใช้ในการวจัิย 

ลักษณะเครื�องมือ 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครั, งนี,  เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที�ผูว้จิยั
ไดส้ร้างขึ,นมา จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ครอบคลุมเนื,อหา วตัถุประสงคแ์ละกรอบ
แนวคิดของการวิจยั เพื�อเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ� งเป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความเชื�อดา้น
สุขภาพและการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญ แบ่งเป็น Y ส่วน เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด มีรายละเอียดดงันี,  

ส่วนที� I แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน h ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อปี 
เป็นคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบและคาํถามปลายเปิดใหเ้ติมขอ้ความ 
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 ส่วนที� D แบบสอบถามเกี�ยวกบัความเชื�อดา้นสุขภาพ จาํนวน DJ ขอ้ มีระดบัการวดัเป็นสเกลแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบเลือกตอบ E ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1  มีเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี,  
 E    หมายถึง    มากที�สุด  
 [    หมายถึง    มาก    
 Y    หมายถึง    ปานกลาง   
 D    หมายถึง    นอ้ย   
 I    หมายถึง    นอ้ยที�สุด  

การแปลผลค่าเฉลี�ย แปลผลโดยเป็น E ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งกลุ่มตามแนวคิดของเบสท ์(Best 
John W., 1981, อา้งใน บุญมี พนัธ์ุไทย, DEEF หนา้ 208)    

ช่วงคะแนนเฉลี�ย [.EJ – E.JJ หมายถึง มีความเชื�อดา้นสุขภาพระดบัมากที�สุด 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย Y.EJ – [.[F หมายถึง มีความเชื�อดา้นสุขภาพระดบัมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย D.EJ – Y.[F หมายถึง มีความเชื�อดา้นสุขภาพระดบัปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย I.EJ – D.[F หมายถึง มีความเชื�อดา้นสุขภาพระดบันอ้ย 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย I.JJ – I.[F หมายถึง มีความเชื�อดา้นสุขภาพระดบันอ้ยที�สุด 

 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบลโนนงาม อาํเภอ
ปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ จาํนวน DF ขอ้ มีระดบัการวดัเป็นสเกลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบบเลือกตอบ E ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1  มีเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี,  
 E    หมายถึง    ปฏิบติัตนทุกครั, ง   
 [    หมายถึง    ปฏิบติัตนเกือบทุกครั, ง  
 Y    หมายถึง    ปฏิบติัตนบางครั, ง   
 D    หมายถึง    ไม่ค่อยไดป้ฏิบติัตน   
 I    หมายถึง    ไม่ไดป้ฏิบติัตนเลย   

การแปลผลค่าเฉลี�ย แปลผลโดยเป็น E ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งกลุ่มตามแนวคิดของเบสท ์(Best 
John W., 1981, อา้งใน บุญมี พนัธ์ุไทย, DEEF หนา้ 208)    

ช่วงคะแนนเฉลี�ย [.EJ – E.JJ หมายถึง การป้องกนัตนเองทุกครั, ง 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย Y.EJ – [.[F หมายถึง การป้องกนัตนเองเกือบทุกครั, ง 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย D.EJ – Y.[F หมายถึง การป้องกนัตนเองบางครั, ง 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย I.EJ – D.[F หมายถึง ไม่ค่อยไดป้้องกนัตนเอง 
ช่วงคะแนนเฉลี�ย I.JJ – I.[F หมายถึง ไม่ไดป้้องกนัตนเอง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัครั, งนี,ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตตาํบลโนน
งาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ซึ� งไดผ้า่นการปฐมนิเทศใหมี้ความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งและ
เป็นแนวเดียวกนัแลว้เป็นผูช่้วยในการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามในกรณีที�เกษตรกรอ่านและเขียน
หนงัสือคล่อง ในรายที�อ่านเขียนไม่คล่องจะใชว้ธีิสอบถามโดยผูช่้วยผูว้จิยั มีขั,นตอนการเก็บขอ้มูลดงันี,  

I. ผูว้จิยัติดต่อประสานงานกบัสาธารณสุขอาํเภอปทุมราชวงศา เพื�อขออนุญาตและชี,แจง
วตัถุประสงค ์ขอความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและขอขอ้มูล
บญัชีรายชื�อเกษตรกรจากสาํนกังานเกษตรอาํเภอ 
ปทุมราชวงศา  

D. ผูว้จิยัดาํเนินการประชุมชี,แจงอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
Y. ผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งประชากรที�เป็นตวัแทนของเกษตรกรในตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา ส่ง

แบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามโดยชี,แจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา รายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม 

[. ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของ
แบบสอบถาม 

E. ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั,งแต่วนัที� f - _ 
มกราคม DEhJ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื�อไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาแลว้ ผูว้จิยันาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
นาํแบบสอบถามมาลงรหสัเพื�อนาํไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดยเครื�องคอมพิวเตอร์ใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for window วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงันี,  

I. ขอ้มูลทั�วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช รายไดข้องครอบครัว วเิคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) หาค่าความถี� 
(Frequency)  ร้อยละ (Percent)  ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นาํเสนอ
ในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย 

D. คะแนนความเชื�อดา้นสุขภาพและการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง นาํมาคาํควณหาร้อยละ 
 Y. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช

ในเกษตรกร วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื�อใชท้าํการทดสอบสมมุติฐาน 

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธิM สหสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้คาํถามในแบบสอบถามทุกขอ้ ใชสู้ตรเพียร์สัน

โปรดกัโมเมน้ต ์(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยกาํหนดค่า
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นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยมีเกณฑก์ารแปลผลความสัมพนัธ์ ดงันี,  (รัตนา  ทรัพยบ์าํเรอ, DEEF, หนา้ 

I[E)  

 ค่าความสัมพนัธ์ I.JJ  หมายถึง ความสัมพนัธ์สมบูรณ์    
 ค่าความสัมพนัธ์ ._J - .FF  หมายถึง ความสัมพนัธ์สูงมาก   
 ค่าความสัมพนัธ์ .hJ - .fF  หมายถึง ความสัมพนัธ์สูง    
 ค่าความสัมพนัธ์ .[J - .EF  หมายถึง ความสัมพนัธ์ปานกลาง   
 ค่าความสัมพนัธ์ .DJ - .YF  หมายถึง ความสัมพนัธ์ตํ�า    

ค่าความสัมพนัธ์ .IJ - .IF หมายถึง ความสัมพนัธ์ตํ�ามาก   
ค่าความสัมพนัธ์ .JJ - .JF หมายถึง ความสัมพนัธ์ไม่มีนยัสาํคญั 

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเรื�องปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วน
บุคคล ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนน
งาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ และเพื�อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ
กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญ เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั, งนี,  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  
โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน DIJ คน และไดรั้บแบบสอบถามคืนทั,งสิ,น DIJ ฉบบั คิดเป็น 100 % ผูศึ้กษาได้
ใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows เพื�อวเิคราะห์โดย
วธีิการหาค่าแจกแจงความถี� (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าความสัมพนัธ์แบบเพียร์
สันโปรดกัโมเมน้ต ์(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

ตอนที  1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ย
ต่อปี วิเคราะห์โดยการหาค่าแจกแจงความถี� (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นาํเสนอในตาราง D  
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ตาราง 3   จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวดัอาํนาจเจริญ 
(n = &'( คน) 

ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
I. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
                    รวม 

 
FI 

IIF 
DIJ 

 
[Y.Y 
Eh._ 
IJJ 

D. อาย ุ Mean = [Y.F_, SD = IJ.fh                                    
Y. สถานภาพสมรส 
        โสด 
         สมรส 
         หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
                    รวม 

 
DF 

Ih[ 
If 

DIJ 

 
IY._ 
f_.I 
_.I 
IJJ 

[. ระดบัการศึกษา 
         ต ํ�ากวา่ประถมศึกษา   
         ประถมศึกษา 
         มธัยมศึกษา  
         สูงกวา่มธัยมศึกษา 
                    รวม 

 
IJ 

I[I 
EI 
_ 

DIJ 

 
[._ 

hf.I 
D[.Y 
Y._ 
IJJ 

E. ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
         นอ้ยกวา่ I ปี   
         I-E ปี  
         h-IJ ปี 
         มากกวา่ IJ ปี  
                    รวม 

 
II 
Y_ 
[J 

IDI 
DIJ 

 
E.D 

I_.I 
IF 

Ef.h 
IJJ 

ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
h. รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อปี  
         นอ้ยกวา่ IJ,JJJ บาท 
         IJ,JJI-EJ,JJJ บาท  
         EJ,JJI-IJJ,JJJ บาท              
         มากกวา่ IJJ,JJJ บาท 
                    รวม 

 
IJ 
_I 
hh 
EY 

DIJ 

 
[._ 

Y_.h 
YI.[ 
DE.D 
IJJ 
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จากตาราง D พบวา่ เกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทั,งหมด DIJ คน เป็นเพศหญิงมากที�สุด จาํนวน IIF คน คิดเป็นร้อยละ Eh.f มีอายเุฉลี�ย [Y.F_ ปี สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน Ih[ คน คิดเป็นร้อยละ f_.I ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ประถมศึกษา จาํนวน I[I คน คิดเป็นร้อยละ hf.I ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ
ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มากกวา่ IJ ปี คิดเป็นร้อยละ Ef.h และรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อปี ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลี�ยต่อปี อยูที่� IJ,JJI-EJ,JJJ บาท จาํนวน _I คน คิดเป็นร้อยละ Y_.h  

ตอนที  3 ผลการวเิคราะห์ความเชื อด้านสุขภาพ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลความเชื�อดา้นสุขภาพ เกี�ยวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
ของเกษตรกร แบ่งออกเป็น E ดา้น ประกอบดว้ย การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้น
สุขภาพ วเิคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายขอ้และรายดา้น นาํเสนอในตาราง Y  
ตาราง 6    
ค่าเฉลี-ย ส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื-อด้านสุขภาพ เกี-ยวกับการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอาํนาจเจริญ  
(n = &'( คน) 

ระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ x ̅ SD 
ความเชื�อดา้น

สุขภาพ 
I. การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค 
    จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

Y.[_ .[h ปานกลาง 

D. การรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก  
    สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

Y.[E .EI ปานกลาง 

Y. การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการ   
    ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

Y.EJ .E[ มาก 

[. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเอง 
    จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

Y.EJ .fI มาก 

E. แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ Y.hD .[D มาก 
               รวม Y.hE .YI มาก 

จากตาราง Y พบวา่ ระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ เกี�ยวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
ในภาพรวมมีระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก (x ̅= Y.hE) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลางถึงมาก โดยที� แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก (x ̅= Y.hD) 
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รองลงมา ไดแ้ก่ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (x ̅= Y.EJ) การรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (x ̅= Y.EJ) การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (x ̅= Y.[_)  และการรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (x ̅= Y.[E) ตามลาํดบั 

 

ตอนที  6 ผลการวิเคราะห์การป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในเกษตรกร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร  แบ่งออกเป็น Y ดา้น 
ประกอบดว้ย ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี ,ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี และหลงัการใชส้ารเคมี วเิคราะห์โดยการหา 
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายดา้น นาํเสนอในตาราง [ 
 

ตาราง 7  
ค่าเฉลี-ย ส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐานและระดับการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม 
อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอาํนาจเจริญ (n = &'( คน)  
ระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี 
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 

x ̅ SD การป้องกนัตนเอง 

I. ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี Y.hY .Y_ เกือบทุกครั, ง 
D. ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี Y.hI .Yf เกือบทุกครั, ง 
Y. หลงัการใชส้ารเคมี Y.fD .YI เกือบทุกครั, ง 
               รวม Y.hE .YI เกือบทุกครั, ง 

 
จากตาราง [ พบวา่ ระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอ

ปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ในภาพรวมมีระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
อยูใ่นระดบัเกือบทุกครั, ง (x ̅= Y.hE) เมื�อเรียงลาํดบัระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร
ตามค่าเฉลี�ยจากสูงสุดพบวา่ หลงัการใชส้ารเคมีมีระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี อยูใ่นระดบัเกือบทุกครั, ง (x ̅
= Y.fD) รองลงมา คือ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี(x ̅= Y.hY) และขณะพน่หรือใชส้ารเคมี (x ̅= Y.hI) 
 

ตอนที  7 ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยความเชื อด้านสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจาก

สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในเกษตรกร 

การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิM
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) นาํเสนอในตารางที� E-f 
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ตารางที� E ค่าสัมประสิทธิ5สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเชื-อด้านสุขภาพกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาํจัด
ศัตรูพืช ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวดัอาํนาจเจริญ ก่อนใช้และผสมสารเคมี(n = &'( คน)  

ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ rXY 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 
sig 

I. การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค 
    จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.[D_** ความสัมพนัธ์ปาน
กลาง 

ทางบวก .JJJ 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก  
    สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.[E_** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 

3. การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการ   
    ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั 
    ศตัรูพืช 

.[hY** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 

[. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนั 
    ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.DfI** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

E. แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ .Yf_** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� .JI 
จากตารางที� E พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบล

โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี มีทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้
ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และการรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า   
 
ตาราง h 
ค่าสัมประสิทธิ5สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเชื-อด้านสุขภาพกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวดัอาํนาจเจริญ ขณะพ่นหรือใช้สารเคมี(n = &'( คน)  

ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ rXY 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 
sig 

I. การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค 
    จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.EDE** ความสัมพนัธ์ปาน
กลาง 

ทางบวก .JJJ 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก  
    สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.EIh** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 
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ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ rXY 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 
sig 

3. การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการ   
    ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั 
    ศตัรูพืช 

.EJE** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 

[. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนั 
    ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.DfY** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

E. แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ .[[f** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� .JI 
 จากตารางที� h พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี มีทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้
ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการป้องกนั
ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ5สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเชื-อด้านสุขภาพกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาํจัด
ศัตรูพืช ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จังหวดัอาํนาจเจริญ หลังการใช้สารเคมี(n = &'( คน)  

ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพ rXY 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 
sig 

I. การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค 
    จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.[JJ** ความสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

ทางบวก .JJJ 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก  
    สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.Y__** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

3. การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการ   
    ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.YfY** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

[. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนั 
    ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

.DD_** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

E. แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ .YFf** ความสัมพนัธ์ตํ�า ทางบวก .JJJ 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� .JI 
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 จากตารางที� f พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ หลงัการใชส้ารเคมี มีทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JIโดยที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบั
ความสัมพนัธ์ปานกลางส่วน การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์
ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพมีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวจิยั เรื�องปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ในปี พ.ศ. DEEF เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง 
(Cross sectional descriptive research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัความเชื�อดา้น
สุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญ และเพื�อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ การวจิยัในครั, งนี,ไดท้าํการศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งที�เป็นเกษตรกร โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั,นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามจาํนวน
เกษตรกรในพื,นที�แต่ละหมู่บา้นในเขตตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญเจริญ จาํนวน _ 
หมู่บา้น โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน ( Krejcie, 
R.V., and Morgan  D.W., IFfJ อา้งใน บุญมี พนัธ์ุไทย, DEEF หนา้ D_[)ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั DIJ คน โดย
ใชแ้บบสอบถาม ที�ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างขึ,น เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ� งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น Y 
ส่วน คือ  

ส่วนที� I แบบสอบถามปัจจยัคุณลกัษะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ , อาย ุ, สถานภาพสมรส , ระดบั
การศึกษา , ระยะเวลาที�ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อปี เป็นคาํถามปลายปิดให้
เลือกตอบและคาํถามปลายเปิดใหเ้ติมขอ้ความ 

ส่วนที� D แบบสอบถามเกี�ยวกบัความเชื�อดา้นสุขภาพ กบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร แบ่ง
ออกเป็น E ดา้น ประกอบดว้ย การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การ
รับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัการวดัเป็น
สเกลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบเลือกตอบ E ระดบั จากการตรวจสอบความเที�ยงของ
เครื�องมือ (Reliability) โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธิM อลัฟ่าของครอนบาช (Cronbrach’s Alpha Coefficient) เมื�อ
แยกรายดา้นพบวา่ มีค่าเท่ากบั ._I , ._Y , .fY , ._I และ ._Y ตามลาํดบั 

ส่วนที� Y แบบสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร  แบ่ง
ออกเป็น Y ดา้น ประกอบดว้ย ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี , ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี และหลงัการใชส้ารเคมี มีระดบั
การวดัเป็นสเกลแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบบเลือกตอบ E ระดบั จากการตรวจสอบความเที�ยง
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ของเครื�องมือ (Reliability) โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธิM อลัฟ่าของครอนบาช (Cronbrach’s Alpha Coefficient) 
เมื�อแยกรายดา้นพบวา่ มีค่าเท่ากบั ._f , ._h และ  ._Y ตามลาํดบั ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดย
เครื�องคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows เพื�อวเิคราะห์โดยวธีิการหาค่าแจกแจงความถี� 
(Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าความสัมพนัธ์แบบเพียร์สันโปรดกัโมเมน้ต ์(Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient) กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI 
 

สรุปผลการวจัิย 

การวจิยั เรื�องปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบล
โนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
ในปี พ.ศ. DEEF จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งันี,  

I.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากที�สุด จาํนวน IIF คน คิดเป็นร้อยละ Eh.f , มีอายเุฉลี�ย [Y.F_ ปี ,มีสถานภาพสมรส จาํนวน Ih[ คน คิด
เป็นร้อยละ f_.I , ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จาํนวน I[I คน คิดเป็นร้อยละ hf.I , มีระยะเวลาการ
ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มากกวา่ IJ ปี คิดเป็นร้อยละ Ef.h และรายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อปี IJ,JJI-EJ,JJJ 
บาท จาํนวน _I คน คิดเป็นร้อยละ Y_.h  

D. ผลการวเิคราะห์ความเชื�อดา้นสุขภาพ เกี�ยวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ตาํบลโนน
งาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ในภาพรวมมีระดบัความเชื�อดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก โดยที� แรงจูงใจทางดา้นสุขภาพมีระดบัความเชื�อดา้น
สุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก , การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช และการรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีความเชื�อดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

Y. ผลการวเิคราะห์การป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุม
ราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ในภาพรวมมีระดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร อยูใ่น
ระดบัเกือบทุกครั, ง เมื�อเรียงลาํดบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกรตามค่าเฉลี�ยจากสูงสุด
ไดแ้ก่ หลงัการใชส้ารเคมี รองลงมา คือ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมีและขณะพน่หรือใชส้ารเคมี ตามลาํดบั 

[. ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมี พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยที�การรับรู้
โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และ
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง ส่วนการ
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รับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์
ตํ�า 

E. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ขณะพน่หรือใชส้ารเคมี พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยที�การรับรู้
โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , 
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบั
ความสัมพนัธ์ปานกลาง ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบั
ความสัมพนัธ์ตํ�า 

h. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชใน
เกษตรกร หลงัการใชส้ารเคมี พบวา่ ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มี
ทิศทางความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JI โดยที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิด
โรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลางส่วน การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพมีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวจิยั เรื�องปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร 
ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ในปี พ.ศ. DEEF ผูว้จิยัไดน้าํผลสรุปผลการวจิยัมา
อภิปรายผล ดงันี,  

ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ พบวา่  

I. การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช เกษตรกรมีพฤติกรรมความเชื�อดา้นสุขภาพ  ดา้นที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และการรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนั
ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง เป็นไปในทิศทางบวก ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สมพร มูลเมืองมา (DEEI:Ef) ศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเรียงราย พบวา่พฤติกรรมก่อนใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัดี ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า และเป็นไปในทิศ
ทางบวก แสดงใหเ้ป็นวา่เกษตรกรมีการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเป็นอยา่งดี 
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D. การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ก่อนใชแ้ละผสมสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช ขณะพน่หรือใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เกษตรกรมีพฤติกรรมความเชื�อดา้นสุขภาพ  ดา้นที�การรับรู้โอกาส
เสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้
ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบั
ความสัมพนัธ์ปานกลาง เป็นไปในทิศทางบวก ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมพร มูลเมืองมา (DEEI:Ef) ศึกษา
พฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเรียงราย พบวา่ พฤติกรรมของเกษตร
ขณะพน่หรือใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า และเป็นไปในทิศทางบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ในบางครั, งเกษตรกรไม่มีการทาํ
ความสะอาดร่างกายก่อนพกัรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

Y. การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชในเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ หลงัการใชส้ารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช เกษตรกรมีพฤติกรรมความเชื�อดา้นสุขภาพ  ดา้นที�การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง เป็นไปในทิศทางบวก ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า และเป็นไปในทิศ
ทางบวก ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิมพล์ดา ภิรมยจิ์ตร(DEEf:Yf) ไดท้าํการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการ
ใชส้ารเคมีกาจดัศตัรูพืชของเกษตรกรบา้นนาเหล่า อาํเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัลาภู พบวา่ เกษตรขาดความ
ตระหนกัถึงความปลอดภยัหลงัจากมีการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้วธีิการป้องกนั
ตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัครั, งนี,พบวา่ปัจจยัความเชื�อดา้นสุขภาพของเกษตรกร ตาํบลโนนงาม อาํเภอปทุมราชวงศา 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ มีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช กล่าวคือ การรับรู้โอกาสเสี�ยง
ต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ของการป้องกนัตนเองจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช , การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช และแรงจูงใจทางดา้นสุขภาพ มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางบวก แสดงใหเ้ห็นวา่หาก
เกษตรมีความเชื�อดา้นสุขภาพในระดบัสูงขึ,นจะส่งผลถึงการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�
ดีขึ,นตามไปดว้ย ผูว้จิยัจึงของเสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ ดงันี,  
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 ระดับนโยบาย 
 I. การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานอาชีวอนามยัภาคเกษตรกรรม การจดัสรรงบประมาณ การ
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ การผลิตสื�อต่าง ๆ ควรสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกร 
โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ในการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช รวมถึงการตรวจหาระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรส
ในกระแสเลือดของเกษตรกร 
 D. การสร้างกลไกในการควบคุมราคาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและตน้ทุนในการผลิตทางการเกษตรกรให้
สมดุลกบัราคาผลิตผลทางการเกษตรมีการประกนัหรือการกาํหนดราคาผลิตผลทางการเกษตรที�ปลอดภยัจาก
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในอตัราที�สูงกวา่ผลผลิตทั�วไป เพื�อใหเ้กษตรลดการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและนาํไปสู่การ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�ปลอดภยัยิ�งขึ,นทั,งตวัเกษตรและผูบ้ริโภค 
 Y. การกาํหนดมาตรการในการใหค้วามรู้กบัเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ,นโดยใชส้ารเคมีเป็นสื�อผา่นทาง
ผูป้ระกอบการหรือผูแ้ทนจาํหน่ายสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เช่น การเพิ�มเติมฉลากใหค้วามรู้มากบัภาชนะบรรจุ
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�มีการระบุรายละเอียดที�บอกถึงอนัตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค  
 [. สนบัสนุนใหมี้การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช จากธรรมชาติ ซึ� งเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�อาจป้องกนัพิษ
จากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชได ้ทั,งผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และผูบ้ริโภคผลผลิตทางการเกษตร  

ระดับผู้ปฏิบัติ 
I. สร้างกระแสความตื�นตวัและค่านิยมใหม่ในกลุ่มเกษตรกร เพื�อกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ถึงสภาวะเสี�ยง

ต่อการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช การใชสื้�อบุคคล เช่น นกัจดัรายการวทิยทีุ�มีอิทธิพลต่อผูฟั้ง ศิลปินพื,นบา้น หอ
กระจายข่าว ในการชี,นาํใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�ถูกตอ้งโดยมีกิจกรรมที�ต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ 

D. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนกั ถึงพิษภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตลอดจนการ
ป้องกนัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ในเกษตรกร 

Y. ควรใชแ้กนนาํที�มีอิทธิพลต่อเกษตรกรในกลุ่ม ชมรม หรือชุมชนที�มีอยูแ่ลว้เป็นผูน้าํในการเผยแพร่
ความรู้ที�ถูกตอ้งในกลุ่มเกษตรดว้ยกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั:งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�เหมาะสมกบัเกษตรกร 
  D. ควรมีการศึกษาวจิยัพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูกบัระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในกระแส
เลือดของเกษตรกร 

Y. ควรมีการศึกษาวจิยัปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรในเชิงคุณภาพ เช่นปัจจยัดา้นการโฆษณา ปัจจยัดา้นสังคม และเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
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