
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research design) แบบกลุม

เดียว วัดกอน และหลังการทดลอง (one group pre-post test design) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
ชาวเขา  เผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน รวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณขอมูลกอนและหลังการทดลอง ตามกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรท่ีใชศึกษาในคร้ังนี้ คือตัวแทนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลืองและทํา
หนาท่ีในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีอาศัยอยูในบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 91 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนละ 1 คน รวม 91 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังนี้ คือเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง มีการฉีดพน     
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีอาศัยอยูในบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน จํานวน 30 ราย   ทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกําหนด
คุณสมบัติดังนี้ 
 1. ประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง เปนผูท่ีมีสติสัมปชัญญะ ไมมีปญหาทางการไดยิน 
การพูดหรือการมองเห็น สามารถโตตอบกับผูศึกษาได 
 2. สามารถเขาใจและพูดภาษาไทยได 
 3. อายุตั้งแต 18-60 ป 
 4. ตองเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไมนอยกวา 1 ป 
 5. ยินดีเขารวมในโครงการวิจัย โดยความสมัครใจ 
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เกณฑในการคัดออกจากการศึกษา คือ 
 1. ผูเขารวมการศึกษาปฏิเสธที่จะรวมศึกษาตอ 
 2. ผูเขารวมการศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดครบตามท่ีผูศึกษากําหนด 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

การรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ ใชแบบสัมภาษณขอมูลผลของกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง 
ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  
 สวนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีใช ขอคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ และเติมขอความ โดยแบบสัมภาษณผูศึกษาสรางขึ้นเอง 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว   
เปนแบบวัดความรูสึกเกี่ยวกับตนเองของเกษตรกร เกี่ยวกับอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว โดยลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสัมภาษณ ผูตอบ
สามารถเลือกตอบได 3 ตัวเลือก คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย แบบสัมภาษณผูศึกษาสรางข้ึน
เองโดยประยุกต ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ กิบสัน (Gibson, 1993) โดยมีขอความท้ัง
ดานบวกและดานลบ ใหเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนนสําหรับขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว  

การใหคะแนน ถาเปนขอความดานบวก 
             เห็นดวยมาก               ได  3  คะแนน 
            เห็นดวยปานกลาง      ได  2  คะแนน 
            เห็นดวยนอย              ได  1  คะแนน 

การใหคะแนน ถาเปนขอความดานลบ 
            เห็นดวยมาก               ได  1  คะแนน 
            เห็นดวยปานกลาง      ได  2  คะแนน 
            เห็นดวยนอย              ได  3  คะแนน 
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ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัด                   
ศัตรูพืช-สัตว เปนแบบวัดการปฏิบัติตนของเกษตรกร กอนการใช ขณะใช และ หลังการใช                
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยใหตอบตามสภาพการปฏิบัติจริง โดยแบบสัมภาษณเปนปรนัย
เลือกตอบ จากตัวเลือก คือ ปฏิบัติทุกคร้ัง ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง ปฏิบัตินอยครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 
ใหเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยแบบสัมภาษณผูศึกษาสรางข้ึนเอง โดยมีขอความท้ังดานบวกและ
ดานลบ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน สําหรับขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การใหคะแนนมี 4 ระดับ ดังนี้  

การใหคะแนน ถาเปนขอความดานบวก 
ปฏิบัติทุกคร้ัง หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนประจํา

สมํ่าเสมอ หรือทุกคร้ัง ให 3 คะแนน 
ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง   หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง หรือ  

เปนสวนใหญ ให 2 คะแนน 
ปฏิบัตินอยคร้ัง        หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนสวนนอย หรือ  

เปนบางคร้ัง ให 1 คะแนน 
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย ให 0 คะแนน 

 
การใหคะแนน ถาเปนขอความดานลบ 
ปฏิบัติทุกคร้ัง หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนประจํา

สมํ่าเสมอ หรือทุกคร้ัง ให 0 คะแนน 
ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง   หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง หรือ  

เปนสวนใหญ ให 1 คะแนน 
ปฏิบัตินอยคร้ัง        หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนสวนนอย หรือ  

เปนบางคร้ัง ให 2 คะแนน 
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย ให 3 คะแนน 

 
สวนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการศึกษา ประกอบดวย 2 เคร่ืองมือ คือ  

1) อุปกรณภาคสนาม ท่ีจะนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ไดแก กลองถายรูป 
เทปบันทึกเสียง กระดาษบรูฟ และแผนซีดีรอมย 
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2) แผนการประชุมกลุมท่ีสรางขึ้นเองโดยผูศึกษา ไดใชเทคนิคในการศึกษา
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 4 ข้ันตอน ใชสําหรับพบกลุมจํานวน 3 คร้ัง 

กิจกรรมคร้ังท่ี 1 การคนพบสภาพการณจริง และการสะทอนคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

     กิจกรรมคร้ังท่ี 2 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
     กิจกรรมคร้ังท่ี 3 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ   
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสัมภาษณให
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญงานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 1 ทาน ผูเช่ียวชาญ
ดานการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 1 ทาน และผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุข 1 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและความชัดเจนในเนื้อหา คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา 
(content validity index) เทากับ 0.98 

2. การตรวจสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณท่ีผานการปรับปรุง
แกไข ไปทดลอง ใชกับกลุมท่ีมีบริบทใกลเคียงกับเกษตรกรชาวเขาเผากะเหร่ียงบานแมตอบเหนือ 
คือ เกษตรกรชาวเขาเผากะเหร่ียงบานแมหาร หมูท่ี 4 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน ซ่ึงมีลักษณะทางประชากรคลายกัน จํานวน 10 ราย นํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของ
เคร่ืองมือโดยใช แบบสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient alfa) ไดคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.84 

 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําโครงรางการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยสาขาสาธารณสุขศาสตร หลังจากไดรับความเห็นชอบ ผูศึกษาจึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูล 
โดยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีศึกษา และขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง ท้ังนี้การเขา
รวมในการศึกษานี้ ข้ึนอยูกับความสมัครใจของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางมีสิทธ์ิท่ีจะถอนตัวจาก
การศึกษาไดตลอดเวลา และขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม และจะนํามาใช
ประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นเตรียมการ 
       1. ทําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถึงสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง สถานีอนามัยแมตอบเหนือ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และ
ขออนุญาตทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                                                      

2. ช้ีแจงวัตถุประสงค ขอความรวมมือจากประชากรกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ และการ   
ทํากระบวนการกลุม กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ โดยนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ตาม    
ความสะดวกของกลุมเปาหมาย 

3. ทําการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป แบบสัมภาษณขอมูลการรับรูอันตราย     
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และแบบสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร วัดกอนการทดลอง โดยเก็บขอมูลตามบานของกลุม
ตัวอยาง   

  
ขั้นดําเนินการศึกษา 
1.การทํากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ตามแผนการประชุมกลุมท่ีสรางข้ึนเองโดยผู

ศึกษา ไดใชเทคนิคในการศึกษา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 4 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี1 การ
คนพบสภาพการณจริง ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม ข้ันตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพบกลุม 
จํานวน 3 คร้ัง  

กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง การคนพบสภาพการณจริงและการสะทอนคิด
อยางมีวิจารณญาณ  

1.1) ข้ันตอนการคนพบสภาพการณจริง มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
         1.1.1 ผูศึกษาช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และสรุปขอมูลจากการสัมภาษณ

เกษตรกร ตามแบบสัมภาษณการศึกษากอนการทดลอง ใหเกษตรกรรับฟงขอมูลการรับรูอันตราย
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร และขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
ของเกษตรกรในพื้นท่ี 

         1.1.2 ดูวีดีทัศน “ฆาตรกรเงียบ” เปนเร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวและผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประมาณ 18 นาที  
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         1.1.3 ใหเกษตรกรแบงกลุมๆ ละ 10 คน วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวในพื้นท่ี 

1.2) ข้ันตอนการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
         1.2.1 เกษตรกรแบงกลุมๆ ละ 10 คน (แบงกลุมตามข้ันตอนท่ี 1.1) ใหวิเคราะห

ขอมูลผลกระทบ จากพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพชื-สัตว ท่ีเปนปญหาในพื้นท่ี  
          1.2.2 ใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลสะทอนความรูสึกจากการไดชมวีดีทัศน การ

รับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และขอมูลท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี คือ พฤติกรรมการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และผลกระทบ จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร  

          1.2.3 ผูศึกษาและเกษตรกร สรุปเนื้อหารวมกัน จากการวิเคราะหปญหาพฤติกรรม
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกรกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย จากกิจกรรมคร้ังท่ี 1 พบ
ปญหาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ดังนี้ 

                  1.2.3.1 ปญหาพฤติกรรมการปองกันตัวขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
                    1.2.3.2 ปญหาการเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
                    1.2.3.3 ปญหาการท้ิงขยะสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 
จากปญหาดังกลาว เกษตรกรกลุมตัวอยางไดเสนอแนวทางแกไขปญหาของตนเองในพ้ืนท่ี

ดังนี้ คือ 
 1) ปญหาพฤติกรรมการปองกันตัวขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แกไขปญหาโดยการสวม
อุปกรณปองกันตัว ใสเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวซ่ึงเปนชุดผารมหรือผากันฝน ใสท่ีครอบตาหรือ
แวนตา ใสหนากากหรือผาปดปากปดจมูก สวมถุงมือ สวมรองเทาบูต  
 2) ปญหาการเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แกไขปญหาโดยวิธี 
 2.1 เก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไวในถังท่ีมีฝาปดใหมิดชิด 
 2.2 เก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไวในหองมีกุญแจล็อค  
 3) ปญหาการท้ิงขยะสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แกไขปญหา โดยวิธี 
 3.1 เก็บแกลอนหรือขวดสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว นํามาขายใหคนรับซ้ือของเกา 
 3.2 ขูดหลุมฝงบริเวณสวนของตนเอง 

ทํากิจกรรมคร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน แลวนัดทํากิจกรรมคร้ังท่ี 2 หางออกไปอีก 1 สัปดาห  
 กิจกรรมคร้ังท่ี 2 ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

1.3) ข้ันตอนการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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         1.3.1 เชิญวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง มาใหความรู และสาธิต
วิธีการปองกัน อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในหัวขอ “พฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว” พฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว 
           1.3.2 เกษตรกรแบงกลุมๆ ละ 10 คน ใหสาธิตยอนกลับวิธีการปองกันอันตรายจาก
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อยางถูกตอง
ตามท่ีวิทยากรสาธิต 
           1.3.3 ใหเกษตรกรแตละกลุม อภิปรายรวมกันเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ จากการฝกปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการแกไข 
           1.3.4 วิทยากรและเกษตรกรสรุปข้ันตอนการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกร
นําไปประยุกตใชในพื้นท่ี จากการทํากิจกรรมคร้ังท่ี 2 เกษตรกรและวิทยากรไดสรุปแนวทางการ
แกไขปญหาของเกษตรกรจากปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของเกษตรกรจากกิจกรรมคร้ังท่ี 
1 เพื่อใหถูกตองตามหลักทางวิชาการและสามารถปรับประยุกตใชไดในพื้นท่ีบริบทของบานแม
ตอบเหนือ ใหนําไปปฏิบัติใชไดจริงดังนี้ คือ 

1) ปญหาพฤติกรรมการปองกันตัวขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใหมีการแกไข
ปญหาเหมือนกับท่ีเกษตรกรไดคิดแกไขปญหากันไว โดยการสวมอุปกรณปองกันตัว ใสเส้ือแขน
ยาว กางเกงขายาวซ่ึงเปนชุดผารมหรือผากันฝน ใสท่ีครอบตาหรือแวนตา ใสหนากากหรือผาปด
ปากปดจมูก สวมถุงมือ สวมรองเทาบูต  

2) ปญหาการเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใหมีการแกไขปญหาใหถูกตองตามหลัก
วิชาการโดยเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอแมสะเรียงแนะนําไมใหเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไวในถังท่ีมี
ฝาปดใหมิดชิด เพราะวาไมมีความปลอดภัย เด็กหรือผูท่ีอาศัยอยูในบานเดียวกันสามารถท่ีจะเขาถึง
ไดงาย ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติรวมกัน คือ ควรมีการเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไวในหองมีกุญแจ
ล็อค เพราะมีความปลอดภัยและสามารถทําได 

3) ปญหาการท้ิงขยะสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จากแนวทางการแกไขปญหากันเอง
ของเกษตรกรในกิจกรรมคร้ังท่ี 1 เม่ือนํามาปรับประยุกตใชในพื้นท่ีและใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
มีขอสรุปรวมกันดังนี้ คือ การเก็บแกลอนหรือขวดสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว นํามาขายใหคนรับซ้ือ
ของเกา นั้นไมมีความปลอดภัย เพราะสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว นั้นยังมีฤทธ์ิตกคางในภาชนะบรรจุ 
และการรวมกลุมใหมีท่ีเก็บขยะอันตรายของหมูบานนั้นทางชุมชนยังไมมีความพรอมท่ีจะ
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ดําเนินการตรงจุดนี้ ดังนั้นใหมีการแกไขปญหาการท้ิงขยะสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ดังกลาว โดยการ
ขูดหลุมฝงบริเวณสวนของตนเองลึก 1 เมตร และหางจากแหลงน้ํา 5-10 เมตร 

ทํากิจกรรมคร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน แลวนัดทํากิจกรรมคร้ังท่ี 3 หางออกไปอีก 2 สัปดาห  
 กิจกรรมคร้ังท่ี 3 ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

   1.4) ข้ันตอนการคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
          1.4.1 ติดตาม พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 

กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร เพื่อวิเคราะหขอดี ปญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน 

          1.4.2 สรุปข้ันตอน การปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการ
ใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว รวมกันเพื่อใหเกษตรกรนําไปประยุกตใชใน
พื้นที่ ตอไป 

ผูศึกษาและเกษตรกรสรุปรวมกัน ใหมีการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว เหมือนกับกิจกรรมคร้ังท่ี 2 ท่ีสรุปรวมกัน ตอไป 

 
ขั้นประเมินผล 
1. ทําการสัมภาษณตาม แบบสัมภาษณขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-

สัตวและแบบสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของ
เกษตรกร วัดหลังการทดลอง โดยหางจากการทํากิจกรรมคร้ังท่ี 2 จํานวน 6 สัปดาห และเก็บขอมูล
ตามบานของกลุมตัวอยาง     

2. นําแบบสัมภาษณ และขอมูลการทํากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ท่ีจัดเก็บไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล เพื่อเตรียมการบันทึกและวิเคราะหขอมูล 
ตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษา ไดทําการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการ
แจกแจงคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉล่ีย (mean)  
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ตอนท่ี 2 ขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร วิเคราะห
ขอมูลโดยการเปรียบเทียบการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ระหวาง
กอน และหลังการใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ใชสถิติทดสอบคาที (paired t-test) 

ตอนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของ
เกษตรกรวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวของ เกษตรกร ระหวางกอนและหลังการใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ใชสถิติ
ทดสอบคาที (paired t-test) 
 


