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บทคัดย!อ 
 

การศึกษานี้มีจุดประสงคCเพื่อ 1) สํารวจความรูJและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชผักเพื่อการคJาของจังหวัดชัยนาท รวบรวมขJอมูลโดยใชJ
แบบสอบถามและการสัมภาษณC 2) เปรียบเทียบคะแนนความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติของ 
เกษตรกรกZอนและหลังการอบรมดJวยคูZมือการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัยที่ผูJวิจัยพัฒนา
ขึ้น ผลการสํารวจความรูJเกี่ยวกับการใชJสารกําจัดศัตรูพืช พบวZา เกษตรกรสZวนใหญZรJอยละ 84.8 
มีความรูJปานกลาง เกษตรกร รJอยละ 94.3 ขาดความรูJและความเขJาใจเกี่ยวกับคําและสัญลักษณC
เตือนบนฉลากของผลิตภัณฑCสารกําจัดศัตรูพืช รJอยละ 93.0 ไมZทราบชนิดและคุณสมบัติของสาร
กําจัดศัตรูพืช และรJอยละ 88.7 ไมZทราบอุปกรณCปaองกันตนเองที่แนะนําใหJใชJเมื่อพZนสารกําจัด
ศัตรูพืช การประเมินวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืช พบวZา เกษตรกรสZวนใหญZรJอยละ 87.4 
มีวิธีปฏิบัติถูกตJองปานกลาง เกษตรกร รJอยละ 95.7 ใชJอุปกรณCปaองกันตนเองไมZเหมาะสมเมื่อใชJ
สารกําจัดศัตรูพืช รJอยละ 94.3 ไมZอZานฉลากเพื่อยืนยันสูตรของสารกําจัดศัตรูพืชสําหรับการใชJ 
และรJอยละ 76.5 กํา จัดภาชนะบรรจุสารกํา จัดศัตรูพืชไมZถูกตJอง ผลทางสถิติ  พบวZา                   
มีความสัมพันธCระหวZางวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชกับความรูJ (p = 0.00) ของเกษตรกร 
อยZางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกษตรกรที่ไดJรับการอบรมมีคะแนนความรูJและคะแนนวิธี
ปฏิบัติสูงกวZากZอนอบรมอยZางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และเกษตรกรที่ไดJรับการอบรมมีคะแนน
ความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติหลังการอบรมสูงกวZาเกษตรกรที่ไมZไดJรับการอบรมอยZางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 คําสําคัญ : สารกําจัดศัตรูพืช วิธีปฏิบัตใินการใชJสารกําจัดศัตรูพืช อุปกรณCปaองกันตนเอง 
 

 
 

 

 

                                                 
1 ดุษฎีนิพนธC สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were 1) to survey the farmers’ knowledge and practices 
associated with pesticide in commercial vegetable growing areas in Chainat Province. The 
data were gathered using questionnaires and Interviews. 2) to determine the difference of 
farmers’ knowledge and practice scores after attending the training program with the 
manual of safety practice of pesticide use developed by the researcher. Surveys evaluating 
the knowledge in pesticide use revealed that most of farmers 84.8% had moderate pesticide 
knowledge. 94.3% of them could not read and understand the word and symbol warning on 
the pesticide labels. 93.0% of the individuals was lacking knowledge about group of 
pesticides and its properties. Furthermore, 88.7% of farmers do not know consider personal 
protective equipments when spraying pesticides. Surveys evaluating the practices in 
pesticide use revealed that most of farmers 87.4% had moderate safe use practices of 
pesticide. 95.7% of the farmers reported that they do not take properly personal protective  
equipment. 94.3% of them do not read the label to confirm the pesticide formula for the 
intended use. Also, found that 76.5% of the farmers take incorrect disposal any empty 
pesticide container. The statistical results indicated that pesticide knowledge of farmers had 
significant correlation (p = 0.00) with their pesticide practices at a .05 level. In addition, 
there was significant difference in knowledge and practice scores of farmers attending the 
training between the pretest and posttest score at a .05 level of significance. Furthermore, 
there was significant difference in knowledge and practice scores of farmers between the 
group attending the training and the group do not attending the training at a .05 level of 
significance  
 Keywords : pesticides, pesticide use practices, personal protective equipment
 

บทนํา 
การใชJสารกําจัดศัตรูพืชเปqนวิ ธีการ

ควบคุมศัตรูพืชท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในทุกประเทศ 
ท่ัวโลก เนื่องจากใชJแรงงานนJอยและใหJผลเร็วกวZา
วิธีอื่นๆ การใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางกวJางขวาง
ทํ า ใ หJ เ กิ ด อั น ต ร า ย ตZ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง ม นุ ษ ยC            
ซึ่งเกษตรกรมีความเสี่ยงมากท่ีสุด สารกําจัด

ศัตรูพืชสZวนท่ีเหลือตกคJางในอากาศ นํ้า ดิน และ
อาหาร อาจเปqนอันตรายตZอสิ่งมี ชีวิตอื่นและ
สิ่งแวดลJอมโดยรวม สารกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก
ทําใหJเกิดพิษ เกิดสภาวะการมีบุตรยากในผูJหญิง 
ทําใหJเด็กพิการต้ังแตZกําเนิด ทําลายระบบประสาท 
และกZอใหJ เกิดโรคมะเร็ง การไดJ รับสารกําจัด
ศัตรูพืชท่ีเปqนพิษในปริมาณเพียงเล็กนJอยขณะท่ีอยูZ
ในครรภCและในวัยเด็กสามารถทําใหJเกิดอันตรายใน
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ระยะยาวของมนุษยC (Khan, Husnain, Akram & 
Padda, 2009) 

รายงานการวิจัยจํานวนมาก (Atreya, 
2007; Damalas, Telidis, & Thamas, 2008; 
Ecobichon, 2001; Matthrews, 2008) พบวZา 
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากมี
ความรูJไมZเพียงพอและขาดขJอมูลสําหรับการปฏิบัติ
ในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัยและเปqน
ผูJท่ีกZอใหJเกิดผลในทางลบจากการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืช Isin & Yildirim (2007) กลZาววZา จําเปqน
มากท่ีจะตJองมีการดําเนินการเกี่ยวกับขJอควรระวัง
ตZางๆ ในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชใหJแกZเกษตรกร
เพื่อนําไปสูZความตระหนักของเกษตรกรท่ีมีตZอ
สิ่งแวดลJอมและพฤติกรรมท่ีสะทJอนออกมาเมื่อมี
การใชJสารกําจัดศัตรูพืช การศึกษาของ Pedlowski, 
Canela, Alice, & Ramos (2012) พบวZา มีตัวแปร
หลายตัวแปรทําใหJเกษตรกรมีความเสี่ยงท่ีจะไดJรับ
พิษจากสารกําจัดศัตรูพืช ไดJแกZ การขาดความ
เขJาใจขJอมูลท่ีติดฉลาก Pedlowski et al. เสนอวZา 
จะตJองเรZงดZวนในเร่ืองมาตรการทางกฎหมาย            
การติดฉลาก การฝ~กอบรม และอื่นๆ ท่ีใหJแรงจูงใจ
เพื่อลดความเสี่ยงจากพิษของสารกําจัดศัตรูพืชตZอ
สุขภาพของเกษตรกรในบราซิลและสิ่งแวดลJอม 

การศึกษาค ร้ัง น้ีผูJ วิ จั ยจึ งสนใจ ท่ีจะ 
พัฒนาคูZมือการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย
ซึ่งประกอบดJวยเนื้อหาท่ีเกษตรกรผูJใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชตJองมีความรูJอยZางชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยง
จากอันตรายของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีเกิดจาก            
การใชJอยZางไมZถูกตJอง โดยผูJวิจัยจะนําคูZมือ         
ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใหJการอบรมแกZเกษตรกร    
ผูJปลูกพืชผักเพื่อการคJาของจังหวัดชัยนาทเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกรกZอนและหลังการอบรม  

 
 
 

วัตถุประสงคAของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูJ  และ
คะแนนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรกZอนและหลังการ
อบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืช
อยZางปลอดภัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
 ประชากรและกลุZมตัวอยZางเปqนเกษตรกร
ในพื้นท่ีอําเภอท่ีมีผูJขึ้นทะเบียนผูJปลูกพืชผักเพื่อ
การคJาต้ังแตZ 15 รายขึ้นไป ของจังหวัดชัยนาท และ
เปqนผูJใชJสารกําจัดศัตรูพืชในการปลูกพืชผัก มีอายุ
ต้ังแตZ 18 ป�ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน 
 ตัวแปรทีใ่ช�ในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ไดJแกZ ป�จจัยพื้นฐานสZวน
บุคคลของเกษตรกร และการอบรมเร่ืองวิธีปฏิบัติ
ในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย 

 2. ตัวแปรตาม ไดJแกZ วิธีปฏิบัติในการใชJ
สารกําจัดศัตรูพืช 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. เกษตรกรท่ีไดJรับการอบรมมีคะแนน

ความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชหลังการอบรมสูงกวZากZอนการอบรมอยZาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

2. เกษตรกรท่ีไดJรับการอบรมมีคะแนน
ความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชหลังการอบรมสูงกวZาเกษตรกรท่ีไมZไดJรับ
การอบรมอยZางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุZมตัวอยZาง 
 ประชากร เปq น เกษตรกร ในพื้ น ท่ี  5   
อําเภอของจังหวัดชัยนาท รวมท้ังสิ้น 530 ราย สุZม
ตัวอยZางโดยกําหนดขนาดตัวอยZางตามวิธีของ  
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Taro Yamane ยอมใหJเกิดความคลาดเคลื่อนไดJ
รJอยละ 5 ไดJกลุZมตัวอยZางจํานวนท้ังหมด 230 ราย               
จากการสุZมอยZางงZายโดยการจับสลาก และจําแนก
ตามสัดสZวนของเกษตรกรในแตZละอําเภอ ไดJดังน้ี 
อําเภอมโนรมยC 169 ราย อําเภอสรรพยา 31 ราย 
อําเภอสรรคบุรี 12 ราย อําเภอหันคา 11 ราย และ
อํ า เภอ เมื อ ง ชั ยนาท  7  ราย  ก ลุZ ม ตั วอยZ า ง                   
การทดลอง เลือกจากเกษตรกรในอําเภอมโนรมยC
ท่ีมีผลการประเมินความรูJ เกี่ยวกับสารกําจัด
ศัตรูพืชอยูZในระดับตํ่าถึงปานกลางโดยการจับ
สลาก จํานวน 30  คน เปqนกลุZมทดลองใหJรับ             
การอบรม และจํานวน 30 คน เปqนกลุZมควบคุม
ไมZใหJรับการอบรม  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัยประกอบดJวย
แบบสอบถามและคูZมือวิธีปฏิบัติในการใชJสาร
กําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย แบบสอบถาม
ประกอบดJวย 3 สZวน  
 สZวนท่ี 1 เปqนแบบสอบถามขJอมูลพื้นฐาน
ของเกษตรกร  
 สZวนท่ี 2 เปqนแบบสอบถามความรูJ
เกี่ยวกับการใชJสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
 สZวนท่ี 3 เปqนแบบสอบถามวิ ธีปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการใชJสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
คูZมือวิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZาง
ปลอดภัย ประกอบดJวยเนื้อหาจํานวน 6 บท คือ 
บทท่ี 1 หลักท่ัวไปของการควบคุมศัตรูพืช บทท่ี 2 
สารกําจัดศัตรูพืช บทท่ี 3 ความปลอดภัยของสาร
กําจัดศัตรูพืช บทท่ี 4 วิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชอยZางปลอดภัย บทท่ี 5 การปaองกันตนเอง
จากอันตรายของสารกําจัดศัตรูพืช บทท่ี 6 ฉลาก
ของสารกําจัดศัตรูพืช  
 3. การเก็บรวบรวมขJอมูล 
 สํารวจขJอมูลสZวนบุคคล ความรูJ และวิธี
ปฏิ บั ติ ข อ ง เ ก ษ ตรก รก ลุZ ม ตั ว อ ยZ า ง โ ด ย ใ ชJ

แบบสอบถามและการสัมภาษณC วัดความรูJและวิธี
ปฏิบัติของเกษตรกรกลุZมทดลองและกลุZมควบคุม
กZอนและหลังการอบรมดJวยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณC 
 4. การวิเคราะหCขJอมูล 
 ขJอมูลเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณC
การอบรม จํานวนป�ท่ีใชJสารกําจัดศัตรูพืช ขนาด
พื้นท่ีเพาะปลูก ความรูJ และวิธีปฏิบัติของเกษตรกร
ใชJใชJสถิติพรรณนา ไดJแกZ ความถี่  คZารJอยละ 
คZ า เ ฉ ลี่ ย  แ ล ะ สZ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น                     
หาความสัมพันธCระหวZางวิธีปฏิบัติในการใชJสาร
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกับตัวแปรคุณลักษณะ
สZวนบุคคลโดยใชJสถิติไคสแควรC ทดสอบความ
แตกตZางของคะแนนความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกรกลุZมทดลองและเกษตรกรกลุZม
ควบคุมกZอนและหลังการอบรมโดยใชJสถิติคZาเฉลี่ย 
สZวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไมZ
เปqนอิสระจากกัน (Paired Sample t-Test) ทดสอบ
ความแตกตZางของคะแนนความรูJและคะแนนวิธี
ปฏิบัติหลังการอบรมของเกษตรกรกลุZมทดลอง
และกลุZมควบคุมโดยใชJสถิติคZาเฉลี่ย สZวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบทีแบบเปqนอิสระจากกัน 
(Independent Sample t-Test) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ขJอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 
 ผลการสํารวจ พบวZา เกษตรกรเพศหญิง
รJอยละ 67.8 เกษตรกรเพศชายรJอยละ 32.2 
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 50.0 ป� อายุอยูZระหวZาง              
18-73 ป� เกษตรกรสZวนมากรJอยละ 40 มีอายุอยูZ
ระหวZาง 50-59 ป� เกษตรกรสZวนใหญZรJอยละ 
73.9 ไดJรับการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกร
สZวนมากรJอยละ 54.3 มีประสบการณCใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชมานานมากกวZา 10 ป� และรJอยละ 55.7  
ไมZเคยไดJรับการอบรมเกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืช 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

 

33 
 

เกษตรกรสZวนมากรJอยละ 53.9 มีพื้นท่ีเพาะปลูก
ขนาดเล็กเฉลี่ย 1-5 ไรZ  
 2. ความรูJเกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 
 ผลการสํารวจความรูJเกี่ยวกับสารกําจัด
ศัตรูพืช พบวZา เกษตรกรสZวนใหญZมีความรูJในดJาน
ตZอไปน้ี รูJวZาบนฉลากสารกําจัดศัตรูพืชตJองระบุช่ือ
ทางเคมีของสารออกฤทธ์ิทุกชนิดและเปอรCเซ็นตCท่ี
ใชJเปqนสZวนผสม รJอยละ 97.4 การจัดการศัตรูพืช
จะตJองเร่ิมจากการวิเคราะหCศัตรูพืชอยZางถูกตJอง 
รJอยละ 94.3 ไมZสามารถนําภาชนะอื่นไปแบZงซื้อ
สารกําจัดศัตรูพืชไดJ รJอยละ 93.5 การใชJสาร
กําจัดศัตรูพืชชนิดเดิมซ้ําๆ ในพื้นท่ีเดิมทําใหJ
ศัตรูพืชดื้อยา รJอยละ 91.7 ขณะผสมสารกําจัด
ศัตรูพืชท่ีมีความเขJมขJนสูงตJองสวมถุงมือ แวZนตา 
และเคร่ืองชZวยหายใจ รJอยละ 83.9  ถJาอากาศ   
มีความช้ืนสูงควรชะลอหรือหยุดการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืช (รJอยละ 81.3) ถุงมือท่ีขาดเปqนรูเล็กๆ              
ไมZสามารถนํามาสวมปaองกันสารพิษไดJ รJอยละ 
80.9 เกษตรกรเกือบคร่ึง รJอยละ 49.1 รูJวZาไมZควร
ใชJสารกําจัดแมลงกลุZมออรCกาโนคลอรีนเพราะ
สลายตัวชJามากและเปqนอันตรายตZอสิ่งแวดลJอม 
อยZางไรก็ตาม พบวZา เกษตรกรสZวนนJอยมีความรูJ
ในดJานตZอไปน้ี รูJอุปกรณCปaองกันตนเองท่ีแนะนําใหJ
ใชJเมื่อพZนสารกําจัดศัตรูพืช รJอยละ 11.3 รูJชนิด
และคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช รJอยละ 7.0 
เขJาใจความหมายของคําและสัญลักษณCเตือนบน
ฉลากผลิตภัณฑC รJอยละ 5.7 เมื่อนําคะแนนความรูJ
ของเกษตรกรมาจัดอันดับ พบวZา เกษตรกรสZวน
ใหญZ รJอยละ 84.8 มีความรูJปานกลาง รJอยละ 7.8 
มีความรูJไมZดี และรJอยละ 7.4 มีความรูJดี  

3. วิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตร 
 ผลการประเมินวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชJ
สารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวZา เกษตรกร

สZวนใหญZปฏิบัติถูกตJองเกี่ยวกับการแยกซักเสื้อผJา
สวมฉีดพZนสารกําจัดศัตรูพืชจากเสื้อผJาท่ัวไป   
รJอยละ 98.3 การเก็บสารกําจัดศัตรูพืชในภาชนะ
เดิม รJอยละ 90.9 การใชJหัวฉีดท่ีเหมาะสมและอยูZ
ในสภาพท่ีใชJงานไดJดี รJอยละ 90.4 การอZานฉลาก
หรือถามผูJรูJเกี่ยวกับการเกิดพิษและการแกJพิษของ
สารกําจัดศัตรูพืช รJอยละ 88.3 การไมZกลับเขJาไป
ทํางานในไรZหลังพZนสารกําจัดศัตรูพืช 1-2 ช่ัวโมง 
รJอยละ 87.4 และการตวงสารกําจัดศัตรูพืชดJวย
อุปกรณCท่ีไดJมาตรฐาน รJอยละ 84.3 อยZางไรก็ตาม 
เกษตรกรสZวนนJอยมากมีวิธีปฏิบัติถูกตJองเกี่ยวกับ
การสวมถุงมือเมื่อตJองจับหรือใชJสารกําจัดศัตรูพืช 
รJอยละ12.6 การทําความสะอาดสารกําจัดศัตรูพืช
ท่ีหกดJวยดินหรือทราย รJอยละ10.9 การอZานฉลาก
สารกําจัดศัตรูพืชเพื่อยืนยันสูตรของสารกําจัด
ศัตรูพืช ท่ี ใชJ  รJอยละ 5.7 และการใชJ อุปกรณC
ปaองกันตนเองตามท่ีแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑC 
รJอยละ 4.3 เมื่อนําคะแนนวิธีปฏิบัติของเกษตรกร
มาจัดอันตับ พบวZา เกษตรกรสZวนใหญZ รJอยละ 
87.4 ปฏิบัติถูกตJองปานกลาง รJอยละ 11.7 ปฏิบัติ
ถูกตJองนJอย และรJอยละ 0.9 ปฏิบัติถูกตJองมาก  
 4. ความสัมพันธCระหวZางวิธีปฏิบัติของ
เกษตรกรกับตัวแปรอิสระ  
 การหาความสัมพันธCระหวZางวิธีปฏิบัติกับ
ตัวแปรเพศ อายุ การศึกษาประสบการณCการการ
อบรม จํานวนป�ท่ีใชJสารกําจัดศัตรูพืช ขนาดพื้นท่ี
เพาะปลูก และความรูJ ดังตารางท่ี 1 พบวZา ความรูJ
ของเกษตรกรมีความสัมพันธCกับวิธีปฏิบัติในการใชJ
สารกําจัดศัตรูพืช p = 0.00 อยZางมีนัยสําคัญ     
ท่ีระดับ .05 และวิธีปฏิบัติไมZมีความสัมพันธCทาง
สถิติ p > 0.05 กับตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณCการอบรม จํานวนป�ท่ีใชJสารกําจัด
ศัตรูพืช และขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก อยZางไรก็ตาม
พบวZา มี 3 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธCคZอนขJางสูงกับ
วิ ธีปฏิ บั ติของเกษตรกรไดJแกZ  ประสบการณC               
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การอบรม p = 0.121 การศึกษา p = 0.268 และ
จํานวนป�ท่ีใชJสารกําจัดศัตรูพืช p = 0.285 

 

 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธCระหวZางวิธีปฏิบัติของเกษตรกรกับตัวแปรอิสระ  

วิธีปฏิบัต ิ ตัวแปรอิสระ χ
2 df p 

วิธีปฏิบัติถูกตJองมาก  
วิธีปฏิบัติถูกตJองปานกลาง 
วิธีปฏิบัติถูกตJองนJอย  

เพศ 0.318 2 0.853 
อายุ 0.321 2 0.852 
การศึกษา 2.632 2 0.268 
การไดJรับการอบรม 4.229 2 0.121 
จํานวนป�ท่ีใชJสารกําจัดศัตรูพืช 2.511 2 0.285 
ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก 0.714 2 0.700 
ความรูJของเกษตรกร 40.692 4 0.000* 

*
P < 0.05 

 5. การเปรียบเทียบคะแนนความรูJและ
คะแนนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรกลุZมทดลองและ
กลุZมควบคุมกZอนและหลังการอบรม  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูJและ
คะแนนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรกลุZมทดลองและ
กลุZมควบคุมกZอนและหลังการอบรม ดังตารางท่ี 2 

พบวZา คะแนนความรูJ p = 0.00 และคะแนนวิธี
ปฏิบัติ p = 0.00 ของกลุZมทดลองหลังการอบรม
สูงขึ้นอยZางมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระ ดับ .05 
ในขณะท่ีคะแนนความรูJ p = 0.26 และคะแนนวิธี
ปฏิบัติ p = 0.29 ของกลุZมควบคุมกZอนและ               
หลังการอบรมไมZแตกตZางกันทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคZาเฉลี่ยคะแนนความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติกZอนและหลังการอบรมของกลุZมทดลอง
และกลุZมควบคุม           

ตัวแปร ค!าเฉลี่ย SD t P 

กลุZมทดลอง  ความรูJกZอนอบรม 
  ความรูJหลังอบรม 

15.00 
22.20 

3.22 
2.93 

-10.256 0.00* 

  วิธีปฏิบัติกZอนอบรม 
  วิธีปฏิบัติหลังอบรม 

13.83 
17.57 

2.59 
1.61 

-7.530 0.00* 

กลุZมควบคุม ความรูJกZอนอบรม 
  ความรูJหลังอบรม 

13.50 
13.67 

2.21 
1.99 

-1.153 0.26 

  วิธีปฏิบัติกZอนอบรม 
  วิธีปฏิบัติหลังอบรม 

13.90 
14.13 

3.02 
2.60 

-1.070 0.29 

*p < 0.05 
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 6. การเปรียบเทียบคะแนนความรูJและ
คะแนนวิธีปฏิบัติกZอนและหลังการอบรมระหวZาง
เกษตรกรกลุZมทดลองและกลุZมควบคุม  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูJและ
คะแนนวิธีปฏิบัติกZอนและหลังการอบรมระหวZาง
กลุZมทดลองและกลุZมควบคุม ดังตาราง 3 พบวZา 
เกษตรกรท่ีไดJรับการอบรมและเกษตรกรท่ีไมZไดJรับ
การอบรมมีคะแนนความรูJกZอนอบรมตZางกันทาง
สถิติ p = 0.04 แตZมีคะแนนวิธีปฏิบัติกZอนการอบรม 

ไมZแตกตZางกันทางสถิติ p = 0.93 ในสZวนคะแนน
หลังการอบรม พบวZา เกษตรกรท่ีไดJรับ การอบรม
มีคะแนนความรูJหลังการอบรมรมสูงกวZาเกษตรกร
ท่ีไมZไดJรับการอบรมอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติเพ่ิม
มากขึ้น p = 0.00 และเกษตรกรท่ีไดJรับการอบรม
มีคะแนนวิธีปฏิบัติหลังการอบรมสูงกวZาเกษตรกร
ท่ีไมZไดJรับการอบรมอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
p = 0.00  

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคZาเฉลี่ยคะแนนความรูJและคะแนนวิธีปฏิบัติกZอนและหลังการอบรมระหวZางกลุZม
ทดลองและกลุZมควบคุม 

ตัวแปร ค!าเฉลี่ย SD t P 

ความรูJกZอนอบรม     กลุZมทดลอง 
   กลุZมควบคุม 
วิธีปฏิบัติกZอนอบรม กลุZมทดลอง 
   กลุZมควบคุม 
ความรูJหลังอบรม  กลุZมทดลอง 
   กลุZมควบคุม 

15.00 
13.50 
13.83 
13.90 
22.20 
13.67 

3.22 
2.21 
2.21 
3.02 
2.93 
1.99 

2.106 
 

-0.092 
 

11.874 

0.04* 
 

0.93 
 

0.00* 

วิธีปฏิบัติหลังอบรม กลุZมทดลอง 
   กลุZมควบคุม 

17.57 
14.13 

1.61 
2.60 

4.815 0.00* 
 

*P < 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาน้ี สํารวจขJอมูลจากเกษตรกรผูJ
ปลูกพืชผักเพื่อการคJา 230 คน ในจังหวัดชัยนาท 
การคJนพบท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
 1. เกษตรกรผูJปลูกพืชผักเพื่อการคJาของ
จั งห วัด ชัยนาทสZ วน ใหญZมี ก าร ศึกษาระ ดับ
ประถมศึกษา และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ป� ซึ่ง
เปqนคุณลักษณะของเกษตรกรท่ัวไปของประเทศ
ไทยและในหลายประ เทศ ดั ง เชZน  รายงาน
การ ศึกษาของห ลํ่ า  ชZ า งทอง  (2547 )  และ       
วิศณุ เพชรดุลยC  (2548) และผลการสํารวจ
พฤติกรรมการใชJสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

ขนาดเล็กมากกวZา 8500 ครัวเรือนใน 26 ประเทศ 
ของ Matthews (2008) พบวZา เกษตรกรผูJใชJสาร
กําจัด ศัตรูพืชสZวนใหญZมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา  
 2. เกษตรกรท่ีมีความรูJเกี่ยวกับการใชJ
สารกําจัดศัตรูพืชสูงกวZาเปqนผูJ ท่ีมีวิ ธีปฏิบัติใน            
การใชJสารกําจัดศัตรูพืชถูกตJองมากกวZาผูJ ท่ีมี
ความรูJนJอยกวZา ซึ่งสอดคลJองกับการศึกษาของ   
ธีระเดช พรหมวงศC และประเสริฐ คําออน (2541) 
พบวZา ความรูJและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชJสาร
กําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธCกันอยZางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 Salameh et al. (2004) พบวZา กลุZมผูJใชJ
สารกําจัดศัตรูพืชย่ิงมีความรูJตํ่าย่ิงมีการปaองกัน
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ตนเองไมZเหมาะสม Zhang & Lu (2007) พบวZา 
เกษตรกรท่ีมีความรูJเกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืชไมZ
ครอบคลุมจะไมZทราบวิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัย 
และ Matthews (2008) พบวZา เกษตรกรท่ีมี
ความรูJดJานการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย
มีสัดสZวนสูงท่ีประสบความสําเร็จในการใชJอยZาง
ปลอดภัย 
 3. เกษตรกรท่ีไดJรับการอบรมเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย  
มีความรูJเพ่ิมขึ้นและมีวิธีปฏิบัติการใชJสารกําจัด
ศัตรูพืชถูกตJองมากขึ้น ตรงกับการศึกษาของ  
Zhou & Jin (2009) พบวZา เกษตรกรปลูกพืชผักท่ี
ไดJรับการอบรมนJอยกวZามีแนวโนJมท่ีจะใชJสาร
กําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษรJายแรงสูง  
 4. ผลิตภัณฑCสารกําจัดศัตรูพืชมีหลาย
ชนิดหลายสูตรและมีสZวนประกอบคลJายกันแตZมี
คุณสมบัติในการออกฤทธ์ิเฉพาะแตกตZางกัน 
อยZางไรก็ตาม การศึกษาน้ี พบวZา เกษตรกรสZวน
ใหญZขาดความรูJความเขJาใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับชนิด
และคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช และไมZอZาน
ฉลากเพื่อยืนยันสูตรของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีใชJ   
จึงควรใหJความรูJแกZ เกษตรกรในดJานน้ีเพื่อลด               
ความเสี่ยงตZอการใชJสารกําจัดศัตรูพืชท่ีไมZถูกตJอง
และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 5. เกษตรกร ท่ีพZนสารกําจัด ศัต รูพืช                 
มีความเสี่ยงสูงท่ีจะไดJรับอันตรายจากสารกําจัด
ศัตรูพืช เนื่องจากพบวZาเกษตรกรสZวนใหญZไมZใชJ
อุ ปก รณCปa อ งกั นตน เอง ตาม ท่ี แน ะ นํ า ใหJ ใ ชJ               
มีเกษตรกรเพียง รJอยละ 12.6 ท่ีสวมถุงมือเมื่อใชJ
สารกําจัดศัตรูพืช ซึ่งคลJายคลึงกับเกษตรกรผูJปลูก
พืชผักในตําบล Dhading ประเทศเนปาล พบวZา 
เกษตรกรเพียงรJอยละ 16.6 ท่ีสวมถุงมือขณะผสม
สารกําจัดศัตรูพืช (Shrestha et al., 2010) 
นอกจากน้ียังพบวZา เกษตรกรสZวนใหญZไมZเขJาใจคํา

และสัญลักษณCเตือนบนฉลากผลิตภัณฑCสารกําจัด
ศัตรูพืชจึงอาจมีวิธีปaองกันอันตรายท่ีไมZเหมาะสม  
 6. สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดิน นํ้า อากาศ และผูJท่ี
อาศัยในบริเวณท่ีพZนสารกําจัดศัตรูพืชอาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะไดJรับอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช 
เนื่องจากเกษตรกรมากกวZารJอยละ 70 กําจัด
ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืชโดยไมZทําการลJางใหJ
สะอาดแลJวนําไปฝ�งหรือเผาอยZางถูกวิธี แตZจะกอง
ไวJบริเวณนอกบJานเพื่อขายใหJกับผูJมารับซื้อ  
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ผูJท่ีเกี่ยวขJองควรเรZงพัฒนาเกษตรกร            
ผูJปลูกพืชผักเพื่อการคJาของจังหวัดชัยนาทใหJมี
ความรูJท่ีชัดเจนเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของ
สารกําจัดศัตรูพืช การปaองกันตนเองขณะใชJสาร
กําจัดศัตรูพืช การรับรูJของเกษตรกรเกี่ยวกับ               
การปฏิบัติและการทําความเขJาใจขJอมูลตZางๆ              
บนฉลากผลิตภัณฑCสารกําจัดศัตรูพืช การกําจัด
ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
หลักท่ัวไปของการควบคุมศัตรูพืช  
 2. ควรสZงเสริมใหJเกษตรกรยอมรับ               
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยอาจจัด
โครงการถZายทอดความรูJท่ีถูกตJองผZานสื่อตZางๆ 
การใหJคําปรึกษา แนะนํา ตรวจเย่ียม หรือการ
อบรม 
 3. บริษัทผูJผลิตสารกําจัดศัตรูพืชควร
ปรับเปลี่ยนการติดฉลากผลิตภัณฑCเพื่อใหJกลุZมผูJใชJ
ท่ีมีการศึกษาตํ่าสามารถอZานและทําความเขJาใจไดJ 
 4. ควรสZงเสริมใหJเกษตรกรลดการใชJสาร
กําจัดศัตรูพืช โดยใหJความรูJและคําแนะนําแกZ
เกษตรกร เกี่ ย วกั บการจัดการศัต รูพืชแบบ
ผสมผสานและการใชJวิธีทางเลือกอื่นๆ เชZน ชีววิธี 
วิธีกลและการเขตกรรม  
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 5 .  เจJ าหนJ า ท่ีก าร เกษตรควรไดJ รั บ             
การพัฒนาความรูJ ท่ีจําเปqนอยZางตZอเนื่อง เชZน 
ความรูJเกี่ยวกับชนิดและสูตรของสารกําจัดศัตรูพืช 
สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษรJายแรงสูง สารท่ีหJามใชJ 
การใชJอุปกรณCปaองกันตนเอง อุปกรณCการพZน                   
การคิดคํานวณปริมาณและความเขJมขJนของ             
สารกําจัดศัตรูพืชสําหรับการพZน รวมท้ังการกําจัด
ภาชนะบรรจุ เพื่อนําความรูJเหลZาน้ีไปถZายทอด
ใหJกับเกษตรกร 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต!อไป 
 1 . ควรศึกษาวิ จั ย เกี่ ยวกับชนิดและ
ปริมาณของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีใชJโดยเกษตรกรใน
จังหวัดชัยนาทเพื่อเปqนแนวทางในการควบคุม           
การใชJสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษสูงหรือสารท่ีหJามใชJ 

 2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการรับรูJของ
เกษตรกรตZอการใชJอุปกรณCปaองกันตนเองขณะใชJ
สารกําจัดศัตรูพืช การอZานและปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑC และการยอมรับ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิป�ญญา
การควบคุมศัตรูพืชโดยใชJชีววิธี การเขตกรรม วิธี
กล หรือวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานแทน
การใชJสารเคมีเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 
 4. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูJและ
วิธีปฏิบัติในการใชJสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
กลุZมอื่นๆ ในจังหวัดชัยนาทผZานการอบรมดJวยคูZมือ
วิธีปฏิบัตใินการใชJสารกําจัดศัตรูพืชอยZางปลอดภัย
ท่ีไดJพัฒนาขึ้นจากการวิจัยในคร้ังน้ี  

รวมท้ังสารกําจัดศัตรูพืชปลอมเพื่อลดความเสี่ยง
ในการไดJรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช 
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