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วิธีดําเนินการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึก ษาครั้งนี้คื อ ครัว เรือนที่ประกอบอาชี พปลูก มัน ฝรั่งเพื่อการ
จําหนายที่อาศัยอยูในหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน
99 ครัวเรือน
กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพปลูกมันฝรั่งเพื่อการจําหนาย
โดยเจาะจงเลือกเกษตรกรซึ่งทําหนาที่หลักของครัวเรือนในการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ครัวเรือนละ 1 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 99 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะประชากร ขอมูลการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ใชแบบสัมภาษณที่
ผูศึกษาสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ประกอบดวยขอมูลลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลาย
ปด รวมจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ประกอบดว ยขอมูลที่เกี่ย วของกับการใชสารเคมีปองกัน กําจัด ศัต รูพืช
ไดแก ประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกําจัด ศัต รูพืช ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ความถี่ของการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ปริมาณการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวนและชนิดของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช อาการแพสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช แหลงขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การไดรับความรู
เรื่องการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย ผูใหความรูเรื่องการใชสารเคมี
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ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย และระยะเวลาในการไดรับความรูครั้งหลังสุดถึง
ปจจุบัน ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายเปด และปลายปด รวมจํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ทั้งกอนการฉีดพน
สารเคมีปองกัน กําจัด ศัต รูพืช ขณะฉีด พน สารเคมีปองกัน กําจัด ศัต รูพืช และหลังการฉีด พน
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนการสอบถามการปฏิบัติจริง มี 3 ลักษณะ
คําตอบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติ มีทั้งขอคําถามเชิงบวก และเชิงลบ รวม
จํานวน 37 ขอ โดยผูตอบแบบสัมภาษณจะตองเลือกตอบคําถามเพียงขอละ 1 คําตอบ ที่ตรงกับ
การปฏิบัติจริงของผูตอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอคําถามเชิงบวก
ปฏิบัติทุกครั้ง ให
2
คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให
1
คะแนน
ไมปฏิบัติ ให
0
คะแนน
ขอคําถามเชิงลบ
ปฏิบัติทุกครั้ง ให
0
คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให
1
คะแนน
ไมปฏิบัติ ให
2
คะแนน
ตอนที่ 4 ขอมูลผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด แบงเปน 2
ระดับ คือ
1. ปลอดภัย คือ เกษตรกรที่มีผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยูใน
ระดับปกติ หรืออยูในระดับปลอดภัย
2. ไมปลอดภัย คือ เกษตรกรที่มีผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู
ในระดับความเสี่ยง หรืออยูในระดับไมปลอดภัย
การหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณทผี่ ศู ึกษาสรางขึ้นเอง จากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของและหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปนี้
1. หาความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของแบบสัมภาษณ จากอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากสํานัก
โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล อ ม กรมควบคุม โรค อาจารย ค ณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหัวหนากลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม แลวนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง
เหมาะสม
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2. นําไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยนําไปทดลองใชกับเกษตรกรบานปา
แตง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน ซึ่งมีลักษณะทางประชากร
คลายกัน เพื่อดูความชัดเจนของภาษา แลวนํามาหาความเชื่อมั่น โดยใชคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Science Personal Computer Plus) ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient alfa) ไดคาความเชื่อมั่น 0.7
3. เครื่องมือตรวจเลือดหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ใชชุดตรวจหาการแพพิษที่
เกิดจากสารกําจัดแมลง (อ.30-001) ขององคการเภสัชกรรม เจาะเลือดเกษตรกรและอานผลโดย
เจาหนาที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบานนาเม็ง ตําบลโหลงขอด จํานวน 2 คน ซึ่งไดผานการอบรม
การแปลผลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแลว
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูดําเนินการศึกษานําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อติดตอขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพราว และสถานีอนามัยบานนาเม็ง
2. ประสานงานกับบุค คลที่เ กี่ยวข อง คื อ นายแพทยสาธารณสุ ข จังหวัด เชี ย งใหม
สาธารณสุขอําเภอพราว และหัวหนาสถานีอนามัยบานนาเม็ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษา
3. ผูศึกษาทําการปฐมนิเทศผูสัมภาษณ จํานวน 2 คน ผูเจาะเลือดเกษตรกรและแปล
ผลเลือด จํานวน 2 คน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการเก็บขอมูล เทคนิคการ
สัมภาษณ และทําความเขาใจในขอคําถามของแบบสัมภาษณ สําหรับการเจาะเลือดของเกษตรกร
และการแปลผลเลือด ดําเนินการโดยเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยบานนาเม็งจํานวน
2 คน ซึ่งผานการฝกอบรมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแลว สวนผูสัมภาษณเปน
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม จํานวน 2 คน
4. ทํ าการสัมภาษณ และเจาะเลือดตรวจหาระดั บเอนไซม โ คลี น เอสเตอเรสของ
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณและชุดตรวจหาการแพพิษที่เกิดจากสารกําจัดแมลง
(อ.30-001) ขององคการเภสัชกรรม ซึ่งการเจาะเลือดเกษตรกรดําเนินการภายใน 1 สัปดาหหลังจาก
ที่เกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
5. นําแบบสัมภาษณที่จดั เก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อเตรียมการบันทึกขอมูล
และวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the
Social Science Personal Computer Plus) โดย
1. ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลลักษณะประชากร
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทั้งกอนการฉีด พนสารเคมีปองกันกําจัดศัต รูพืช ขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช และภายหลังการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ขอมูลผลการตรวจหาระดับเอนไซม
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาต่ําสุด
คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ได
จากการนําคะแนนจากการตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 37 ขอ ของเกษตรกรจํานวน 99 คน ในแต
ละคนมาแบงออกเปนชวงคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนในระดับไมดี หมายถึง คะแนนที่อยูในชวงตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยลบดวยคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานลงมา
คะแนนในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนที่อยูในชวงตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยลบ
ดวยคาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน จนถึงคะแนนที่อยูใ นชวงตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยรวมกับคาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนในระดับดี หมายถึง คะแนนที่อยูในชวงตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย รวมกับคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึ้นไป
2. ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัย
ตางๆ กับระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาของการใชสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโ คลีน เอสเตอเรส และ
ความสัมพันธระหวางระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสในเลือด ใชสถิติ Chi-square Test และ Fisher’ s Exact Test วิเคราะหความ
แปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรที่มีลักษณะทั่วไปของประชากรแตกตางกัน ใชสถิติ ANOVA
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