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สารบาญ

หนา
กิตติกรรมประกาศ ค
บทคัดยอภาษาไทย ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ
สารบาญตาราง ฎ
บทที่ 1 บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1
วัตถุประสงคของการศึกษา 6
ขอบเขตการศึกษา 6
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 7
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 8

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชนิดและความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 9
รูปแบบของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 12
การเกิดพิษและระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 14
การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 17
ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 19
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 24
ขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง 25
การทําเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา 29
การทําเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง 31
ขอมูลทั่วไปบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 34
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 36
แนวคิดการศึกษา 39



ฌ

สารบาญ(ตอ)

หนา
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา

ประชากรในการศึกษา 41
กลุมตัวอยางในการศึกษา 41
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 42
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 43
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 43
การเก็บรวบรวมขอมูล 44
การเตรียมผูชวยเก็บขอมูล 44
การวิเคราะหขอมูล 45

บทที่  4 ผลการศึกษา
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 49
สวนที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 49
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 52
สวนที่ 4 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 55

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา 124
อภิปรายผลการศึกษา 126
ขอจํากัดในการศึกษา 131
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 133
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 133

เอกสารอางอิง 135
ภาคผนวก 139

ภาคผนวก  ก แบบสัมภาษณ 140
ภาคผนวก  ข  แบบสังเกตพฤติกรรม 152
ภาคผนวก  ค  ใบยินยอมเขารวมในการวิจัย 158
ภาคผนวก  ง  รายนามผูทรงคุณวุฒิ 159



ญ

สารบาญ(ตอ)

หนา

ภาคผนวก จ การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง บานแมแพะ
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 160

ประวัติผูเขียน 162



ฎ

สารบาญตาราง

ตาราง หนา
1 ขอมูลทั่วไป แสดงจํานวนและรอยละ 50
2 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงจํานวนและรอยละ 51
3 ชนิดของพืชที่ปลูกในการทําเกษตรกรรมแตละรูปแบบ 51
4 ความรูเร่ืองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แสดงจํานวนคน และรอยละ 53
5 การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แสดงจํานวนและรอยละ 54
6 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะกอนการใชของกลุมตัวอยางทุกคน แสดงจํานวนคน และรอยละ 59
7 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะระหวางการใชของกลุมตัวอยางทุกคนแสดงจํานวนคน และรอยละ 63
8 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะหลังการใชของกลุมตัวอยางทุกคนแสดงจํานวนคน และรอยละ 67
9 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะกอนการใชระหวางการใช และหลังการใช ของกลุมตัวอยาง
ทุกคนแสดงจํานวนคน และรอยละ 69

10 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน
การใชของกลุมตัวอยางรูปแบบปลูกเองขายเองแสดงจํานวนคน และรอยละ 71

11 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะกอน
การใชของกลุมตัวอยางรูปแบบปลูกเองขายเองแสดงจํานวนคน และรอยละ 75

12 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะหลังการใช
ของกลุมตัวอยางรูปแบบปลูกเองขายเองแสดงจํานวนคน และรอยละ 79

13 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ระหวางการใช และหลังการใช ของกลุมตัวอยางรูปแบบปลูกเองขายเอง
แสดงจํานวนคน และรอยละ 81



ฏ

สารบาญตาราง (ตอ)

ตาราง หนา
14 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน

การใชของกลุมตัวอยางรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แสดงจํานวนคน และรอยละ 83

15 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะระหวางการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแสดงจํานวนคน และรอยละ 88

16 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะหลังการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแสดงจํานวนคน และรอยละ 92

17 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะกอนการใชระหวางการใช และหลังการใช ของกลุมตัวอยาง
รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงแสดงจํานวนคน และรอยละ 94

18 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะกอนการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบพันธะสัญญา แสดงจํานวนคน
และรอยละ 96

19 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะ
กอนการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบรูปแบบพันธะสัญญา แสดงจํานวนคน
และรอยละ 100

20 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะ
หลังการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบรูปแบบพันธะสัญญา แสดงจํานวนคน
และรอยละ 104

21 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะกอนการใชระหวางการใช และหลังการใช ของกลุมตัวอยางรูปแบบ
พันธะสัญญาแสดงจํานวนคน และรอยละ 106

22 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะกอนการใชของกลุมตัวอยางรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ)
แสดงจํานวนคน และรอยละ 108



ฐ

สารบาญตาราง (ตอ)

ตาราง หนา
23 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะระหวาง การใชของกลุมตัวอยางรูปแบบผสมผสาน
(ทํามากกวา 1 รูปแบบ) แสดงจํานวนคน และรอยละ 113

24 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะหลัง
การใชของกลุมตัวอยางรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ)
แสดงจํานวนคน และรอยละ 117

25 พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะกอนการใชระหวางการใช และหลังการใช ของกลุมตัวอยางรูปแบบ
ผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) แสดงจํานวนคน และรอยละ 119

26 วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พฤติกรรมปองกันอันตราย จากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง ที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ 120

27 วิเคราะหเปรียบเทียบหาคู กลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร แตกตางกัน โดยสถิติ LSD 121

28 วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พฤติกรรมปองกันอันตราย จากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
ที่ไดขอมูลจากการสังเกต 122


