
 

บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research design) แบบกลุม

เดียว วัดกอน และหลังการทดลอง (one group pre-post test design) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขา   
เผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ไดแก เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง มีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีอาศัยอยู
ในบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 ราย ทําการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) ประกอบอาชีพปลูก
ถ่ัวเหลือง เปนผูท่ีมีสติสัมปชัญญะ ไมมีปญหาทางการไดยิน การพูดหรือการมองเห็น สามารถ
โตตอบกับผูศึกษาได 2) สามารถเขาใจและพูดภาษาไทยได 3) อายุตั้งแต 18-60 ป 4) ตองเปนผูท่ีทํา
หนาท่ีในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไมนอยกวา 1 ป 5) ยินดีเขารวมในโครงการวิจัยโดย
ความสมัครใจ เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2554  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ประกอบดวย 1) แผนการประชุมกลุมใช
เทคนิค ในการศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ จํานวน 3 กิจกรรม กิจกรรมคร้ังท่ี 1 การ
คนพบสภาพการณจริง และการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ กิจกรรมคร้ังท่ี 2 การตัดสินใจเลือก
วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม กิจกรรมคร้ังท่ี 3 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 2) แบบสัมภาษณ 
ประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณขอมูลการ
รับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 
3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาเทากับ 0.98 ทดสอบความเช่ือม่ันกับเกษตรกรชาวเขาเผา
กะเหร่ียงบานแมหาร หมูท่ี 4 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 ราย 
นํามาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยใชแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคา
ความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณ  เทากับ 0.84 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาเปนผูรวบรวมขอมูลดวยการประเมินกลุมตัวอยางตามแบบ
สัมภาษณ จํานวน 2 คร้ัง คือคร้ังท่ี 1 กอนการทดลองใชกิจกรรม โดยมีกิจกรรมกลุมจํานวน 3 
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กิจกรรม และคร้ังท่ี 2 หลังจากการทดลองใชกิจกรรมกลุมคร้ังท่ี 2 หางออกไปอีก 6 สัปดาห แลวนํา
ขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูลการรับรู
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร และ ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตราย 
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย         
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู อันตราย  และ  พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช                
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ระหวางกอนและหลังการใชกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจใชสถิติทดสอบคาที (paired t-test)   
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 สรุปผลการศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหรี่ยง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไป  

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ท้ังหมดเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41 - 50 ป รอยละ 
43.34 อายุเฉล่ีย 44.3 ป สวนใหญมีสถานภาพการสมรสคู คิดเปนรอยละ 93.34 ระดับการศึกษาสวน
ใหญ ไมไดเรียนหนังสือและจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 53.34 มีรายได
เฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.33 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
21 - 30 ป รอยละ 60 มีประสบการณการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในงานเกษตรกรรม ต่ํากวา 10 ป 
รอยละ 43.33 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลืองเฉล่ีย 11.37 ป มีประสบการณการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง เฉล่ีย 9.33 ป มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองใน
ปจจุบันสวนใหญต่ํากวา 5 ไร คิดเปน รอยละ 66.67 มีการใชสารกําจัดวัชพืชในข้ันตอนของการ
เตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง และการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวแตละคร้ังใชเวลานาน
มากกวา 4 ช่ัวโมง ในรอบปท่ีผานมา กลุมตัวอยางเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว คิดเปนรอยละ 56.67 สวนใหญ ไดรับความรูทางวิทยุ คิดเปนรอยละ 41.18 กลุมตัวอยางมี
ปญหาสุขภาพหลังจากสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คิดเปนรอยละ 70 และคนในครอบครัวของ
กลุมตัวอยาง มีปญหาสุขภาพหลังจากสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คิดเปนรอยละ 73.33 
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 2. การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  
การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกรหลังเขาสูกระบวนการ 

เสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

3. พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
พฤติกรรมการปองกันอันตราย กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว

ของเกษตรกร หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการเขาสู
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสาร   
กําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ท้ังหมดเปนเพศชาย เนื่องจากการใช
แรงงานในภาคเกษตรกรรม เพศชายมีความแข็งแรง ซ่ึงในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวนั้น 
เกษตรกรตองออกแรงยก ขน หรือแบกอุปกรณสําหรับการฉีดพนเปนเวลานาน จึงเปนงานท่ี
เหมาะสมกับเพศชาย (พันธญาณี ไชยแกว, 2551) อายุเฉล่ีย 44.3 ป สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 
ป รอยละ 43.34 (ตารางท่ี1) ซ่ึงอยูในวัยทํางานจึงสามารถทํางานในลักษณะท่ีตองออกแรง หรือ
ทํางานในท่ีท่ีมีอากาศรอนได (พันธญาณี ไชยแกว, 2551) ระดับการศึกษาสวนใหญไมไดเรียน
หนังสือและจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 53.34 (ตารางท่ี1) ซ่ึงการรับรู
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกรมีคาคะแนนเฉล่ียของการรับรูอันตรายจาก
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวสูงข้ึน หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (ตารางที่6) และ
พฤติกรรมการปองกันอันตราย กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของ
เกษตรกร หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการเขาสู
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (ตารางท่ี7) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ มารุต รักษาทรัพย 
(2549) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอันตรายการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับการรับรูอันตรายและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร  
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เกษตรกรมีประสบการณการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง เฉล่ีย 9.33 
ปสอดคลองกับการศึกษาของของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบล         
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ มีระยะเวลาในการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนานติดตอกัน 6 - 10 ป สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีเกษตรกรนิยมใช ไดแก สาร
กําจัดวัชพืช สอดคลองกับการศึกษาของ วรวิทย รัตนไพรวัลย (2551) ศึกษาสถานการณและ
พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ 
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน พบวา สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตรที่เกษตรกรนิยมใช ไดแก สารกําจัดวัชพืช และไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว สวนใหญไดรับความรูทางวิทยุ คิดเปนรอยละ 41.18 (ตารางท่ี5) สอดคลองกับการศึกษาของ 
วรวิทย รัตนไพรวัลย (2551) พบวาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีปองกันศัตรูพืชท่ีเกษตรกรไดรับ
นั้นจะไดรับจากบุคคลและส่ือโฆษณาตางๆ เชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข วิทยุ โทรทัศน     

 
อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร หลังเขาสูกระบวนการ

เสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียของการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สูง
กวากอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี6)               
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สนทยา อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษากิจกรรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร 
เชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันอันตราย
จากสารเคมี มีคาคะแนนเฉล่ียของการรับรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากสารเคมี หลังเขารวม
กิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ศึกษากระบวนการมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา การรับรูความรุนแรง ในการใชสารเคมี หลังเขาสูกระบวนการมีสวนรวม มีคาคะแนนเฉล่ีย
สูงกวากอนเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกรบานแมตอบเหนือ พบวา 
หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มีคาคะแนนเฉล่ียของการรับรูอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว สูงกวากอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ จากการศึกษา พบวา 
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กลุมตัวอยางไดมีสวนรวมในกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจครบท้ัง 3 กิจกรรม และผูศึกษาได
ประสานงานกับกลุมตัวอยางอยางตอเนื่อง โดยนัดทํากิจกรรมกลุมตามความสะดวกของกลุม
ตัวอยาง มีการนัดประชุมกลุมใหตรงกับวันพระ หรือ วันอาทิตย ซ่ึงจะเปนวันหยุดพักผอนของกลุม
ตัวอยาง ประกอบกับเนื้อหากิจกรรมกลุมนั้นเปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ซ่ึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยู ซ่ึงเปนประโยชนในการนําความรูดังกลาวไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได กลุมตัวอยางจึงยินยอมเขารวมกิจกรรมกลุมดวยความสมัครใจ สอดคลองกับ 
Bishop et al. 1988;Arnold&Burke, 1983 (อางใน ถนอมศรี  รักขสวัสดิ์, 2550) พบวาผูเรียนไดมี
สวนรวมอยางแทจริง โดยควรสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกๆข้ันตอน ตั้งแตการเลือกประเด็น
ในการเรียนรูท่ีเปนท่ีสนใจ มีความสําคัญตอผูเรียน  

การดําเนินงานกิจกรรมคร้ังท่ี1 ผูศึกษาไดสรุปขอมูลปญหาจากการสัมภาษณคร้ังท่ี1 ขอมูล
การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว ใหเกษตรกรกลุมตัวอยางรับทราบปญหาในพื้นท่ี และใชส่ือวีดีทัศน เร่ืองฆาตรกรเงียบ เนื้อหา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังแบบเฉียบพลัน 
และแบบเร้ือรัง (พาลาภ สิงหเสนี, 2537) ผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันเกิดข้ึนเม่ือไดรับสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ปริมาณมากทันทีทันใดจะทําใหผูสัมผัสมีอาการนํ้าตาไหล น้ําลายไหล เหง่ือ
ออกมาก รูมานตาหร่ี ปวดศีรษะ มึนงง คล่ืนไส อาเจียน และระคายเคือง (พาลาภ สิงหเสนี, 2537) 
สวนผลกระทบตอสุขภาพแบบเร้ือรังท่ีสําคัญไดแกผลกระทบตอระบบประสาท และการเกิดมะเร็ง 
หากเกษตรกรใชติดตอกันไปนานๆ (ศักดา ศรีนิเวศน, 2545; ปริญญา ภานุเวศ, 2548) นอกจากจะมี
ผลกระทบตอสุขภาพแลวยังกอใหเกิดปญหาและผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม พบวา กอใหเกิด
ปญหาสารเคมีปนเปอนในส่ิงแวดลอมและการถูกรบกวนดวยกล่ิน สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวบางชนิด
มีระยะเวลาสลายตัวยาวนาน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนในชุมชน มีผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตของสัตวท่ีอาศัยอยูในดินและในน้ํา (วารุณี จิตอารีและคณะ, 2546 : อางในสมชาย  
จันทรซา, 2548) จากการทํากิจกรรมกลุมคร้ังท่ี 1 การคนพบสภาพการณจริงและการสะทอนคิด
อยางมีวิจารณญาณ เกษตรกรกลุมตัวอยางสนใจรับฟงปญหาในพื้นท่ี และต้ังใจรับชมวีดีทัศน 
จากน้ันใหเกษตรกรแบงกลุมๆละประมาณ 10 คน จํานวน 3 กลุม วิเคราะหขอมูลการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวในพื้นท่ี และวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีเปนปญหา
ในพื้นท่ี และวิธีดําเนินการแกไขปญหา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุม ในบรรยากาศการจัดกิจกรรมกลุมดวยความสนุกสนานและนาสนใจ ทุกคนไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นรวมกันอยางเสมอภาค และมีการระดมสมองกัน จากการทํากิจกรรมกลุมคร้ังท่ี1 
คือมีการรับฟงปญหาจากการสัมภาษณขอมูลคร้ังท่ี1 การรับชมวีดีทัศน เร่ืองฆาตรกรเงียบ และมี
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การระดมความคิดรวมกันเพื่อวิเคราะหและแกไขปญหารวมกัน สงผลทําใหเกษตรกรเกิดการรับรู
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การเห็นคุณคา และเห็นปญหาจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson,1993) กลาวไว
วา การเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการสวนบุคคลในการพัฒนาตนเอง ข้ันตอนแรก การ
คนพบสภาพการณจริง กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในข้ันนี้จะทําใหบุคคลคนพบและ
ยอมรับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงกับตนเอง ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ เม่ือบุคคล
สามารถคนพบปญหาและเกิดความคับของใจมากขึ้น ก็จะสงผลใหบุคคลไดพัฒนาข้ึน ชวยให
กลับมามองปญหา ประเมิน และคิดพินิจพิเคราะหถึงสถานการณหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในแงมุม
ตางๆ ใหเกิดความเขาใจชัดเจนเพื่อนําไปสู การแกปญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ในข้ันนี้จะ
ชวยใหบุคคลเกิดการพัฒนาความรูสึกมีพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง เปนกระบวนการเร่ิมตน
ของกระบวนการเสริมสรางอํานาจ อันจะนําไปสู การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม และชวย
ใหบุคคลมีการรับรูถึงพลังอํานาจในตนเอง (Gibson,1993)  

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจกลุมตัวอยางมี
การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี8) 
ไดแก อันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวอาจทําใหวิงเวียนศีรษะและผ่ืนคันได สารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวอาจทําใหเกิดโรคมะเร็งในรางกายได สอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) 
ศึกษากระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม พบวา คนท่ีไดรับสารเคมีจะมีอาการผ่ืนคันท่ีผิวหนัง ผูท่ีไดรับสารเคมีจํานวน
มากจะมีโอกาสเปนโรคมะเร็ง  

การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเปนหมันได สารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวไมมีการปนเปอนในส่ิงแวดลอม สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวไหลลงสูแมน้ําธรรมชาติอาจทําใหไป
สะสมในสัตวน้ําหรือพืชน้ําได สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในดิน 
สอดคลองกับการศึกษาของ สนทยา  อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษากิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร เชียงใหม 
พบวา พนักงานศูนยวิจัยพืชไร มีการรับรูอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนอันตรายกับคน สัตว 
และส่ิงแวดลอม  

 
2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  
พฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร หลัง             

เขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉล่ียของ
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พฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สูงกวากอนการเขาสูกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี9) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
สนทยา  อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษากิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร เชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวม
กิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันอันตรายจากสารเคมี มีคาคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติ
ตนหลังจากเขารวมกิจกรรมมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ศึกษากระบวนการมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และโรคพืช หลังเขาสูกระบวนการมีสวนรวม มี
คาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากผลการดําเนินงานในกิจกรรมคร้ังท่ี 2 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม  พบวา
เกษตรกรกลุมตัวอยางไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว   
ท้ังกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จากเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอแมสะเรียง 
และไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยมีการสาธิตวิธีการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ท้ังกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในบรรยากาศท่ีเปน
กันเองและสนุกสนาน ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน 
(Gibson, 1993) กลาวไววา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม กอนนั้นบุคคลมีความตระหนักในความเขมแข็ง เช่ือม่ันในความรูของ
ตนเอง การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมจัดการกับปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
โดยบุคคลพยายามแสวงหาขอมูลท่ีทันสมัยประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ ชวยให
การตัดสินใจในการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง
มากข้ึนและมีความมุงม่ันไปสูเปาหมายดวยตนเอง  

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี9) ไดแก การเลือกซ้ือสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีมีฉลากหรือรายละเอียดของสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวบนภาชนะบรรจุ และการตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองพนกอนการใชงาน ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก การใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด  อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญ คิดเปนรอยละ 75 ปฏิบัติตัวทุกคร้ังกอนการฉีด
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ การเลือกซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฉลากถูกตอง มีเคร่ืองหมายแสดง
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คําเตือน ช่ือสารเคมี ช่ือผูผลิต เลขทะเบียน และสอดคลองกับการศึกษาของ พันธญาณี ไชยแกว 
(2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกร
เพาะปลูกในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง ไดแก การเลือกซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฉลากหรือรายละเอียด
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนภาชนะบรรจุ รอยละ 91 และสอดคลองกับการศึกษาของ ยุทธนา คํา
มงคล (2550) ศึกษาความรูและการปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพันธะสัญญา
บานหวยสิงห อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน การศึกษาของ อรุณี จันไชยชนะ (2552) ศึกษา
พฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเกษตรกรที่ปลูกสต
รอเบอรร่ี และสอดคลองกับการศึกษาของ ณิตชกมล นันตะแกว (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกตองอยูในระดับสูง ไดแก 
การตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองพนใหอยูในสภาพท่ีดีกอนการใชงาน 

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไมแตกตางกัน (ตารางท่ี9) ไดแก 
การผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในท่ีอับเพื่อไมใหฟุงกระจายไปตกในท่ีอ่ืน ท้ังนี้เกษตรกรมีความรู
และความเขาใจอยูแลว โดยเกษตรกรจะมีการผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในท่ีโลงแจงเพื่อปองกัน
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ฟุงกระจายและเขาสูรางกายในระบบทางเดินหายใจ โดยเกษตรกรกลุม
ตัวอยางไดคะแนนเต็มท้ังกอนและหลังการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ อรุณี จันไชยชนะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรร่ี พบวา ข้ันตอนกอนการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีกลุม
ตัวอยางสวนใหญปฏิบัติไดถูกตองเปนประจําไดแก การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในบริเวณท่ีโลง
แจง คิดเปนรอยละ 88.2 และสอดคลองกับการศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษา
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ 
บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 70.5 เกษตรกรไดปฏิบัติตัวทุกคร้ังกอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ การผสมสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในท่ีโลงแจง     

อยางไรก็ตาม แมวาในภาพรวมจะพบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตองเพ่ิมมากข้ึน แตเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอน
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในรายขอของกลุมตัวอยาง โดยเปรียบเทียบท้ังกอนและหลังการใช
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กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีถูกตองนอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก การใสแวนตาหรือท่ีครอบตาขณะ
เตรียมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย 0.07 คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 0.87 คะแนน การ
ผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยใชปริมาณมากกวาท่ีฉลากกําหนด จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย 0.43 
คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 1.10 คะแนน และการอานฉลากการใชจนเขาใจกอนเปดใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย  0.97 คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 1.47 คะแนน (ตารางท่ี9) ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ นงเยาว อุดมวงศและคณะ (2546) ศึกษาพฤติกรรม การใชอุปกรณปองกันตนเองจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานหนองแขม ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี แตยัง
มีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกันตนเองจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง และจากการศึกษาของ วรันธร จงรุงโรจนสกุล (2548) 
ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ตอความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองนอยท่ีสุด ไดแก การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอัตราท่ีกําหนด การสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีถูกตอง และสอดคลองกับการศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ 
(2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผาป
กาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา จากการสังเกต
และสอบถามพฤติกรรมของเกษตรกรมีความรูสึกอึดอัด เม่ือสวมหนากาก หรือผาปดปากปดจมูก 
ทํางานไมสะดวกถาใสแวนตา หรือสวมถุงมือ และสอดคลองกับการศึกษาของ วรวิทย รัตนไพร
วัลย (2551) ศึกษาเร่ืองสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตรของชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีไมถูกตอง คือ ไมมีการปองกัน
ตนเอง เม่ือสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เชน ไมมีการสวมใสอุปกรณในการปองกันตนเองให
มิดชิด เม่ือมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผสมสารเคมีเกินปริมาณท่ีฉลากกําหนด  

 
3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  
พฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร หลังเขาสู

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจมีคาคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว สูงกวากอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี10) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สนทยา อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษา
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กิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของ
พนักงานศูนยวิจัยพืชไร เชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการปองกันอันตรายจากสารเคมี มีคาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนระหวางการใชสารเคมีหลังเขา
รวมกิจกรรมมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลอง
กับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ศึกษากระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา พฤติกรรมระหวางการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และโรคพืช หลังเขาสูกระบวนการมีสวนรวม มีคาคะแนนเฉล่ียสูง
กวากอนเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ การศึกษาของ วรันธร 
จงรุงโรจนสกุล (2548) ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรู และพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
เกษตรกรที่ไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดีกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร สมบูรณ (2552) 
ศึกษาผลของการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการมีสวนรวมของชุมชน ตอ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก การศึกษาของ สุทรรศน สิทธิศักดิ์ (2541) ศึกษาการประยุกตแบบแผนความเช่ือดาน
สุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรที่ปลูกผัก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และการศึกษาของ สถิต สายแกว (2539) ศึกษาผล
ของการใหความรูรวมกับกระบวนการกลุมตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกตองมากกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ กลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี10) ไดแก การใสหนากาก/ผาปดปากปดจมูกขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การ
สวมแวนตา หรือท่ีครอบตาขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การสวมถุงมือขณะฉีดพนสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว การสวมรองเทาบูตขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การสวมเส้ือแขนยาวและ
กางเกงขายาวขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การสวมหมวก/ผาโพกศีรษะขณะฉีดพนสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว หากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวถูกรางกายหรือเส้ือผาทานจะหยุดฉีดพนเพื่อชําระลาง
รางกายหรือเส้ือผาทันที การหยุดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวทันทีเม่ือมีอาการวิงเวียนศีรษะ 
สอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ระบุวา การใชอุปกรณปองกันการสัมผัส
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กับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพทุกคร้ัง เม่ือมีอาการแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรหยุด
พนและออกจากบริเวณนั้นทันที  

อยางไรก็ตาม แมวาในภาพรวมจะพบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใช  
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตองเพ่ิมมากข้ึน แตเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใช    
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในรายขอของกลุมตัวอยาง โดยเปรียบเทียบท้ังกอนและหลังการใช
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีถูกตองนอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทาน
พักรับประทานอาหารโดยไมไดเปล่ียนเส้ือผา จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย 0.20 คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 
0.67 คะแนน การหลีกเล่ียงการเขาไปบริเวณท่ีมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวอยางนอย 1-3 วัน 
จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย 0.17 คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 0.77 คะแนน และการสวมแวนตาหรือท่ีครอบตา
ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จากเดิมคาคะแนนเฉล่ีย 0.10 คะแนน เพิ่มข้ึนเปน 1.03 คะแนน 
(ตารางท่ี10) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และ การศึกษาของ วรวิทย  รัตนไพรวัลย (2551) ศึกษา
เร่ืองสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวเขาเผา
ลีซู  หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน พบวา เกษตรกรมี
พฤติกรรมการปองกันอันตราย ขณะการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง ไดแก การพัก
รับประทานอาหารโดยไมไดเปล่ียนเส้ือผา ไมสวมแวนตา ไมสวมอุปกรณครอบจมูกและปาก ขณะ
มีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 
4) พฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  
พฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร หลังเขาสู

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจมีคาคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สูงกวากอนการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี11) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สนทยา อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษา
กิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของ
พนักงานศูนยวิจัย  พืชไร เชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการปองกันอันตรายจากสารเคมี มีคาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนหลังการใชสารเคมี หลังเขารวม
กิจกรรมมีคาคะแนน เฉล่ียสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ
การศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ศึกษากระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
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สุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา พฤติกรรมหลังการใช
สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และโรคพืช หลังเขาสูกระบวนการมีสวนรวม มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวา
กอนเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากการดําเนินงานกิจกรรมคร้ังท่ี 3 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูศึกษา
สรุปข้ันตอนการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการใช ขณะใช และหลัง
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และใหเกษตรกรแบงกลุมๆ ละ 10 คน ใหวิเคราะหถึงขอดี ปญหา  
อุปสรรค และแนวทางการแกไขวิธีการปองกันอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการใช 
ขณะใช และหลังการใช สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผูศึกษาและเกษตรกร สรุปข้ันตอนการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว รวมกัน เพื่อใหเกษตรกรนําไปประยุกตใชในพื้นท่ี ตอไป สอดคลองกับกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1993) ไดกลาวไววา กระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจเปนกระบวนการสวนบุคคลในการพัฒนาตนเอง ในข้ันตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพ เปนข้ันตอนท่ีบุคคลมีความสามารถในตนเองมีความเช่ือม่ัน รูสึกมีพลังอํานาจใน
การจัดการส่ิงตางๆ ท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณ และจะคงไวซ่ึงพฤติกรรมในการแกปญหาไวใชใน
คร้ังตอไป  

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ กลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี11) ไดแก การซักเส้ือผาชุดท่ีสวมใสพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวทุกคร้ัง สอดคลองกับ
การศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม การศึกษาของ ยุทธนา คํามงคล (2550) ศึกษาความรูและการปฏิบัติในการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพันธะสัญญาบานหวยสิงห อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
การศึกษาของ อรุณี จันไชยชนะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเกษตรกรท่ีปลูกสตรอเบอรร่ี และสอดคลองกับการศึกษาของ ณิต
ชกมล นันตะแกว (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกหอมแดง
ในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญปฏิบัติไดถูกตอง ไดแก การซักเส้ือผาชุดท่ีสวม
ใสพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกคร้ัง 

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา หลังการเขาสูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ กลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไมแตกตางกัน (ตารางท่ี11) 
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ไดแก การอาบน้ําสระผมดวยสบูและแชมพูทันทีหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และ การเปล่ียน
เส้ือผาชุดใหมหลังการอาบน้ําสระผมชําระรางกาย ท้ังนี้เพราะคะแนนสูงเปนเร่ืองท่ีดีเกษตรกรมี
ความรูและความเขาใจอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎา งามประภาสม (2551) ศึกษา
กระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของ สนทยา อนุสรณรัชดา (2551) ศึกษากิจกรรมการเสริมสราง
พลังอํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร 
เชียงใหม พบวา ขอท่ีไมแตกตางกัน คือ การทําความสะอาดรางกายทันทีหลังการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และเส้ือผาทําความสะอาดแยกตางหากจากการทําความสะอาดเส้ือผาโดยท่ัวไป  

ขอท่ีไมแตกตางและเปนปญหาเนื่องจากเกษตรกรไมไดปฏิบัติตามท้ังกอนและหลังการเขา
สูกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ คือ การติดปายเตือนพื้นที่ท่ีมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
พรอมท้ังระบุวันท่ีใชสารเคมี เพื่อปองกันผูอ่ืนไดรับอันตรายจากบริเวณดังกลาว จากการศึกษาและ
การสังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรบานแมตอบเหนือ พบวา การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สวน
ใหญจะเปนเพศชายท่ีเปนหัวหนาครอบครัว ท่ีทําหนาท่ีในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และ
หลังจากการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เกษตรกรสวนใหญจะไมมีการติดปายเตือนพื้นท่ีท่ีมีการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว พรอมท้ังระบุวันท่ีใชสารเคมี เนื่องจากการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
จะเปนท่ีทราบกันภายในชุมชนวาจะมีการฉีดพนกันในชวงตนฤดูฝนกันมาก เพื่อเตรียมพื้นท่ีในการ
เพาะปลูก  
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 
 1. เจาหนาท่ีของรัฐท้ังเจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจในกลุมเกษตรกรท่ีทําหนาท่ีในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อยาง
ตอเนื่องเพื่อบูรณาการในการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และเกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและยั่งยืน 
 2. เจาหนาท่ีของรัฐท้ังเจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมและสนับสนุนในการจัดหาหนากากและปายเตือนพื้นท่ี ท่ีมีการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว พรอมท้ังระบุวันท่ีใชสารเคมี เพื่อปองกันไอระเหยจากสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว และปองกันผูอ่ืนไดรับอันตรายจากบริเวณดังกลาวพรอมท้ังจัดหาหนากากแจกใหเกษตรกรใน
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การปองกันอันตราย และแจกปายเตือนเพ่ือใหเกษตรกรนําไปติดในพื้นท่ี ท่ีมีการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ตอไป 
 3. เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเกษตรกร ควรมีการรณรงคการทําเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ี เพื่อลดปญหาการใชสารกําจัด        
ศัตรูพืช-สัตว 
 4. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําแผนงานโครงการในการรับซ้ือขยะ
อันตราย เชน แกลอนยาฆาหญา ขวดยาฆาแมลง เพ่ือลดปญหาการท้ิงภาชนะใสสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว 
 5. เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเกษตรกร ในการขูดหลุม
ฝงภาชนะใสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในบริเวณสวนของตนเอง ลึก 1 เมตร หางจากแหลงน้ํา 5 - 10 
เมตร เพื่อปองกันสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ปนเปอนในแหลงน้ํา 
 6. เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเกษตรกร ในการจัดเก็บ
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีเหลือไวในหองท่ีมีกุญแจล็อค เพื่อปองกันอันตรายไมใหเด็กหรือผูท่ีอาศัย
อยูในบานเดียวกันสามารถที่จะเขาถึงไดงาย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 1. ควรมีการศึกษากลุมเกษตรกรที่ปลูกถ่ัวเหลืองในอําเภออ่ืนๆ ใหครอบคลุมพื้นท่ี จังหวัด
แมฮองสอน หรือศึกษากลุมเกษตรกรท่ีปลูกถ่ัวเหลืองในจังหวัดอ่ืน เพื่อปรับและประยุกต
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ใหเหมาะสมแกเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ในกลุมเกษตรกรที่ทําหนาท่ี
ในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
 3. ควรมีการศึกษาเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในระยะยาว  


