
ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง  

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร 
KNOWLEDGE AND SELF-PREVENTION BEHAVIORS ON 

PESTICIDES USAGE AMONG RICE FARMERS: A CASE STUDY 
KHUI BAN ONG SUB-DISTRICT, PHRAN KRATAI DISTRICT, 

KAMPHAENG PHET PROVINCE  
 
 

1ปรารถนา ทัดเทียมพงษ,์ 2อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ และ3วสุนธรา รตโนภาส 
1Pradtana Tadtaimpong, 2Umaphon Chatwirot and 3Wasoontara Ratanopas 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ประเทศไทย 
Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand.  

 
wasoontara2556@gmail.com 

 
 Received July 12, 2021;  Revised October 9, 2021;  Accepted November 30, 2022 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกขาว จ านวน 126 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์  และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X =0.96, S.D.=0.05) และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  ( X =2.42, S.D.=0.33) 
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นอกจากนี้ผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการ
เลือกใช้และการจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  
 
ค าส าคัญ: ความรู้, พฤติกรรม, การป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช, เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว  
 

Abstract 

 

  The research aimed to study knowledge and self-prevention behaviors on 
pesticides Usage Among Rice Farmers and to study the relationship between 
personal factors and knowledge with self-prevention behaviors on pesticides 
among rice farmers. This study was conducted research by using a sample of 126 
rice farmers. The instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics 
were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and 
correlation test using Chi-square and Pearson product moment correlation.The 
results showed that the overall of knowledge was at high level ( X =0.96, S.D.=0.05) 
and overall of self-prevention behaviors on pesticide usage was at moderate level 
( X =2.42, S.D.=0.33) . Moreover, the result showed no relationship between 
personal factors and self-prevention behaviors on pesticide usage among rice 
farmers. However, a correlation was found between knowledge of pesticide 
selection and supply with self-prevention behaviors among rice farmers significant 
statistically (p < 0.05). 
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บทน า 
 

  ประเทศไทยมีการน าเข้าปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาทิ
เช่น สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารก าจัด
หอยและหอยทาก สารก าจัดไร ไส้เดือนฝอย สารก าจัดหนู เป็นต้น โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2564 มี
การน าเข้าจ านวนมากถึง 136,101 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2565) ประกอบกับ
เกษตรกรไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเชื่อที่ว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
สามารถท าผลผลิตที่ได้มีลักษณะที่สวยงาม ปริมาณมาก และขายได้ในราคาสูง (ส านักงานกองทุน
สร้างเสริมและสนับสนุนสุขภาพ, 2563, หน้า 20-21) สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ในภาคเกษตรกรรมที่
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เกษตรกรใช้ล้วนมาจากการน าเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น  ซึ่งการสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต่อเกษตรกรใน
ฐานะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบสุขภาพโดยตรง โดยมีข้อมูลยืนยันความสูญเสียที่เป็นผลจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากจ านวนผูป้่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลย้อนหลังในช่วง พ.ศ. 
2559-2563 ที่พบว่ามีผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาจากการได้รับพิษสารเคมีปราบศัตรูพืชที่อยู่ในกลุ่ม
ยาฆ่าหญ้า ได้แก่ พาราควอต และไกลโฟเซต และสารเคมีในกลุ่มยาฆ่าแมลง ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส 
ที่เบิกจ่ายจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่รวมบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยสิทธิ
รักษาพยาบาลอ่ืนมีจ านวนถึง 15,145 คน หรือเฉลี่ย 3,029 คนต่อปี ในจ านวนนี้เสียชีวิตถึง 2,732 
คน หรือเฉลี่ย 546.4 คนต่อปี ขณะที่การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีจ านวนรวมกว่า 77.78 ล้าน
บาท หรือเฉลี่ย 15.56 ล้านบาทต่อปี (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563)    
  จังหวัดก าแพงเพชรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกนอกจากกล้วยไข่ อ้อย และมันส าปะหลังแล้วนั้น ข้าวก็เป็นพืชอีกชนิดที่
เกษตรกรท าการเพาะปลูกกันมากทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อการจ าหน่าย โดยพื้นการเพาะปลูกข้าว
นั้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย เป็นอ าเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นล าดับ 
4 ของจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร ท านา ท าไร 
เกษตรกรจึงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อก าจัดศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่
ท านาที่น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการฉีดพ่น หรือการฉีด
พ่นแบบดั้งเดิม กล่าวคือ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรด้วยตนเองท าให้มีโอกาสที่
จะก่อให้เกิดอันตราย ตกค้างผลผลิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารได้ 
ดังนั้นความรู้ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องสารเคมีก าจัดศัตรูพืชรวมทั้งการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพื่อการมีสุขภาพที่ดีมีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีสารตกค้างอยู่ในกระแสเลือด 
(พัชร์สิริ ศรีเวียง, 2560; พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2560; วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ และ
คณะ, 2563) และในเกษตรกรบางรายมีผลกระทบต่อสุขภาพหลังจากใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เช่น 
วิงเวียนศีรษะ อาการปวดศีรษะ ฯลฯ (พิมพร ทองเมือง และยุทธนา สุดเจริญ, 2558) และมีการ
ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่น ามาบริโภคโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร (อรอุมา สร้อยจิต และสุวิทย์ 
คล่องทะเล, 2562) แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในพื้นที่ยังมีน้อย และจากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต าบลคุยบ้านโอง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และถูกวิธีให้กับเกษตรกรที่
ปลูกข้าวในพื้นที่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 136 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ อ่าน และ
เขียนได้ และยินดีให้ข้อมูลในการท าวิจัย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 126 คน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 1) 
ด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2) ด้านอุปกรณ์และภาชนะส าหรับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 3) ด้านวิธีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 4) ด้านการป้องกันอันตรายจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ประกอบด้วย 1) ก่อนฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2) ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 3) หลังฉีด
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช      
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มี
ผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.94 อายุส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.27 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 37.30 รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 42.06 และระยะเวลาของการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มากกว่า 
12 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.97  
 

 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ าแนกรายด้าน 
 

ความรู้ X  S.D. แปลความ 
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดหาสารเคมีก าจดัศัตรูพืช 0.97 0.09 สูง 
อุปกรณ์และภาชนะส าหรับสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 0.98 0.09 สูง 
วิธีการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช 0.96 0.05 สูง 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 0.91 0.13 สูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.96 0.05 สูง 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับสูง 
( X =0.96, S.D.=0.05) และพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านอุปกรณ์และภาชนะส าหรับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (X =0.98, S.D.=0.09) รองลงมา คือ 
ด้านการเลือกใช้และการจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( X =0.97, S.D.=0.09) และด้านวิธีการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( X =0.96, S.D.=0.05) ตามล าดับ 
 3. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ าแนกตามช่วงเวลาการฉีดพ่น 
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ X  S.D. แปลความ 
ก่อนฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพชื      2.44 0.42 ปานกลาง 
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช   2.45 0.46 ปานกลาง 
หลังฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  2.36 0.28 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.42 0.33 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาพรวมมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.42, S.D.=0.33) และเมื่อวิเคราะห์เป็นช่วงเวลา
ของการฉีดพ่นฯ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองอยู่ในระดับปานกลางทุก
ช่วงเวลาของการฉีดพ่นฯ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
( X =2.45, S.D.=0.46) ก่อนฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( X =2.44, S.D.=0.42) และหลังฉีดพ่น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( X =2.36, S.D.=0.28) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมป้องกันฯ อยู่ในระดับต่ า 9 7.14 
พฤติกรรมป้องกันฯ อยู่ในระดับปานกลาง 99 78.57 
พฤติกรรมป้องกันฯ อยู่ในระดับสูง 18 14.29 

รวม 126 100.00 
  

 จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมป้องกันฯ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมา คือ พฤติกรรมป้องกันฯ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
14.29 ตามล าดับ   
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังตารางที่ 4 ดังนี้   
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ  
X2 

p-
value ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   
เพศ       5.385 0.068 
  ชาย 5 3.97 62 49.21 6 4.76   
  หญิง 4 3.17 37 29.37 12 9.52   
อายุ (ปี)       3.828 0.700 

< 30   1 0.79 7 5.56 1 0.79   
30-39   1 0.79 28 22.22 6 4.76   
40-49    5 3.97 38 30.16 9 7.14   
≥ 50  2 1.59 26 20.63 6 4.76   

ระดับการศึกษา       9.610 0.293 
ไม่ได้ศึกษา 2 1.59 25 19.84 1 0.79   
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ประถมศึกษา 3 2.38 39 30.95 5 3.97   
มัธยมศึกษา  3 2.38 27 21.43 10 7.94   
ปริญญาตรี  1 0.79 8 6.35 2 1.59   

รายได้ฯ       14.246 0.076 
< 5,000  1 0.79 14 11.11 2 1.59   

  5,001-
10,000  

8 6.35 40 31.75 5 3.97   

  10,001-
20,000  

0 0.00 27 21.43 9 7.14   

> 20,001   0 0.00 18 14.29 2 1.59   
ระยะเวลาฯ       6.754 0.344 

< 5   1 0.79 3 2.38 0 0.00   
6-10   0 0.00 19 15.08 2 1.59   
11-12   3 2.38 27 21.43 3 2.38   

  > 12  5 3.97 50 39.68 13 10.32   
 
 จากตารางที่ 4 ไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)    
 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังตารางที่ 5 ดังนี้  
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ 

ค่าความสัมพันธ์ (r) Sig. 
การเลือกใช้และการจดัหาสารเคมกี าจัดศัตรูพืช 0.179 0.045* 
อุปกรณ์และภาชนะส าหรับสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 0.093 0.300 
วิธีการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช 0.018 0.844 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช -0.062 0.488 
ค่าเฉลี่ยรวมของความรูฯ้ 0.081 0.365 

 *p-value < 0.05 (Pearson’s correlation) 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าความรู้ในด้านการเลือกใช้และการจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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อภิปรายผล 
   
 การวิจัยเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับสูง อาจเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่พบในการวิจัย
ครั้งนี้มีประสบการณ์จากการท าการเกษตรมามากกว่า 10 ปี และอาจได้รับข้อมูลความรู้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งได้รับความรู้จากสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องสอดคล้องกับการวิจัยของวิราสิริร์ิ วสีวีรสิว์ และคณะ 
(2563) ที่พบว่าระดับความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ร้อยละ 57.10) แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแย้งกับการวิจัยของเสาวนีย์ นุระธนะ และ
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ (2563) ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.58) 
นอกจากนี้ผลการวิจัยขัดแย้งกับการวิจัยของมงคล รัชชะ และคณะ (2560) ที่พบว่าความรูเก่ียวกับ
อันตราย จากการใชสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความรู้อยู่ในระดับต่ า (รอย
ละ 37.60)  

2. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =2.42, S.D.=0.33) อาจเพราะพฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ ของกลุ่มตัวอย่าง
บางประการยังต้องได้รับการปรับปรุงและถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีความรู้อยู่ในระดับสูงแต่ความรู้
ไม่ได้น ามาใช้ในปฏิบัติตน หรือการแสดงออกซึ่งการป้องกันตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
มงคล รัชชะ และคณะ (2560) ที่พบว่าพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 38.80)  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ในทุกตัวแปร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) อาจะเพราะไม่ว่าจะมีปัจจัยส่วนบุคคลใดก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง
ก็จะมีมีพฤติกรรมฯ ที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ และคณะ (2563) ที่
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square ที่นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณญภัส รักศีลและปริศนา วงค์ล้อม (2564) บาง
ประการ เช่น เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กันพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคล้องกับการวิจัยของอัสฟีญ่า หะยีดาโอะและคณะ (2561) 
บางประการ เช่น เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ผลการวิจัยขัดแย้งกับการวิจัยของศรัณญภัส รักศีล 
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และปริศนา วงค์ล้อม (2564) บางประการ เช่น อายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลการวิจัย พบว่าความรู้ในด้านการเลือกใช้และการจัดหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของมงคล รัชชะ และคณะ (2560) ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในภาพรวมและพฤติกรรมการป้องกันฯ แต่กลับไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันระหว่างสองตัวแปร ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอัสฟีญ่า หะยีดาโอะ และคณะ 
(2561) ที่พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์
กัน (p-vlaue > 0.05) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของมงคล รัชชะ และคณะ (2560) ที่
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 
0.05) 
 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
 
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่วิจัย มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในภาพรวม
อยู่ในระดับสูง และมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ การเลือกใช้และการจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารูปแบบที่จูงใจเพื่อการน าความรู้ที่มีอยู่ในเกษตรกรสู่การมี
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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