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บทคัดยอ 

  
การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงผล

ของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ของเกษตรกรชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 
คน ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย แบบสัมภาษณจํานวน 3 ตอน คือ แบบสัมภาษณ
ขอมูลท่ัวไป แบบสัมภาษณขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แบบสัมภาษณ
ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หาความตรงตามเน้ือหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.98 คาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณ 
เทากับ 0.84 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบคาที (paired t-test)   

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเพศชาย อายุอยูในชวง 41 - 50 ป รอยละ 
43.33 สวนใหญมีสถานภาพการสมรสคู คิดเปนรอยละ 93.33 ระดับการศึกษาสวนใหญไมไดเรียน
หนังสือและจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 53.34 มีประสบการณการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ในงานเกษตรกรรม ต่ํากวา 10 ป รอยละ 43.33 ในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวแตละคร้ังใชเวลานานมากกวา 4 ช่ัวโมง กลุมตัวอยางมีปญหาสุขภาพหลังจากสัมผัสสารกําจัด
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ศัตรูพืช-สัตว คิดเปนรอยละ 70 และคนในครอบครัวของกลุมตัวอยางมีปญหาสุขภาพหลังจาก
สัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คิดเปนรอยละ 73.33  

ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวา การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวา
กอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
และพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของ
เกษตรกร หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการเขาสู
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

ผลท่ีไดจากการศึกษา ใชเปนแนวทางของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ และเปน
แนวทางในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพใหกับหนวยงานของรัฐ  ในการดําเนินงานวางแผนการ
ใหความรู และการสรางเสริมสุขภาพใหกับเกษตรกร เพื่อใหมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป  
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ABSTRACT 
 

 This study is one-group quasi experimental research. The purpose of this study was to 
investigate the effects of empowerment process on perception and pesticide use behaviors among 
30 local Karen farmers of Ban Gard Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province 
from May 2011 to September 2011. 
 The research instruments used an interview form which consisted of 3 parts; that 
gained general information, perceptions of danger in using pesticides, and gained protective 
behaviors in pesticide use. Validity was tested by 3 experts. The Content Validity Index was 0.98. 
Reliability index of the interview form was 0.84. Data was analyzed using descriptive statistics 
and t-test statistics. 

The result of this study founded that all samples were male. 43.33% were 41-50 years 
old. 53.34% finished 4th grade and some of them were uneducated. 93.33% were married. 43.33% 
had less than 10 years experience in using pesticides. All of them took more than 4 hours to use 
pesticides each time. 70% of them had health problems after being exposed to pesticides. 73.33% 
of their family members had health problems after being exposed to pesticide. 

Effects of empowerment process found that there was a 0.001 level of statistical 
significance of the average increase in the farmers’ perception of dangers of pesticide use after 
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participating in the empowerment process. There was a 0.001 level of statistical significance in 
the average increase in the farmers’ protective behaviors before-use pesticide, during-use 
pesticide and after-use of pesticides after participating in empowerment process. 

The result of this study can be used as a guideline for the empowerment process and for 
the health support operation by giving knowledge and supporting famers’ health by encouraging 
them to be aware of effective ways to use pesticides safely and appropriately.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


