บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (cross - sectional descriptive
study) ศึกษาลักษณะการปลูกพืชการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช ของ
เกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ที่ประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรกรรมเปนหลักมีรูปแบบการทําเกษตรกรรม 3 รูปแบบ คือ แบบปลูกเองขายเอง แบบพันธะ
สัญญา และแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และมีการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ในการทํา
การเกษตร เก็บขอมูลดวยตนเองและผูชวยเก็บขอมูลที่ผานการฝกอบรมเปนอยางดี โดยใชแบบ
สัมภาษณและแบบสังเกตพฤติกรรม แบบมีโครงสราง ที่สรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ.2553 ถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ประชากรในการศึกษา
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานแมแพะ ตําบลสะเมิง
เหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 127 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น383 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษา
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนบานแมแพะ ตําบลสะเมิง
เหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยมีเกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษาคือ เปนผูทําหนาที่หลักใน
การจัดเตรียมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเก็บภาชนะและวัสดุอุปกรณที่
ใชในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศั ตรูพืชประจําครัวเรือน ครัวเรือนละ1 คนโดยครัวเรือนนั้นตอง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก และมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําเกษตรและ
ตัวแทนและตัวแทนเกษตรกรจําครัวเรือน ยินดีเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และมีเกณฑใน
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การคั ด ออกคื อ ตั ว แทนเกษตรกรในครั วเรื อนที่ ถึ ง แม จ ะประกอบอาชี พ เกษตรกรรมแต ไ ม ไ ด
ประกอบเปนอาชีพหลัก ตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนที่ไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทํา
การเกษตร หรือในครัวเรือนที่มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร แตไมมีสมาชิกใน
ครัวเรือนเปนผูใชสารเคมีกําจัดศัต รูพืชดวยตนเอง โดยใหบุคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครัวเรือนเปน
ผูใชแทน รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนที่ครัวเรือนไมสมัครใจเขารวมในการศึกษาครั้งนี้ ได
กลุมตัวอยางทั้งหมด 113 คนจาก 113 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป นเครื่ องมือ ที่ผู ศึก ษาสร างขึ้น เองจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และระดับการศึกษาสูงสุด คําถามเปนลักษณะคําถามปลายปด
สวนที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมรูปแบบการทําเกษตรกรรม และชนิดของพืชที่ปลูกในการทําเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การไดรับความรูเรื่องสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 4 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะกอนการใช ระยะระหวาง
การใช และระยะหลังการใชโดยการสัมภาษณเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผูตอบแบบสัมภาษณจะระบุวาไดมีการปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาวทุกครั้ง หรือ
บางครั้ง หรือ ไมปฏิบัติ ตามแบบฟอรมการสัมภาษณ (ภาคผนวก ก)
2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมแบบมีโครงสรางสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริงของ
เกษตรกรในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางประกอบดวย การ
สังเกตพฤติกรรมใน 3 ระยะ ดังนี้
1 : แบบสังเกตพฤติกรรมในระยะกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2 : แบบสังเกตพฤติกรรมในระยะระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3 : แบบสังเกตพฤติกรรมในระยะหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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การสังเกตพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผูสังเกตจะทํา
การบันทึก พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพื ชของกลุมตัวอยาง รวม 3
ครั้ง แตละครั้งหางกันอยางนอย 1 สัปดาหตามแบบบันทึกการสังเกต (ภาคผนวก ข) โดยหากมีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาว จะบันทึกดวยสัญลักษณเครื่องหมายถูก ( / )หากไมปฏิบัติ จะบันทึกดวย
สัญลักษณเครื่องหมายผิด (X)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูศึกษานําแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน3
ทานประกอบด วย อาจารยค ณะแพทยศ าสตร มหาวิท ยาลัยเชีย งใหม อาจารยคณะเภสัช ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม และ
อาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม นํามาคํานวณคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.98จากนั้นปรับปรุงแกไข
เครื่องมือตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได ส ง โครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระเข า รั บ การพิ จ ารณา
จริยธรรมการศึกษาวิจัยจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อผานการอนุมัติผูศึกษาทําการพิทักษสิทธิ์ ของกลุมตัวอยางโดย
ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาใหกลุม ตัวอยางรับทราบทุกประเด็น พรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิในการปฏิเสธการเขาร วมศึกษา นอกจากนี้กลุม ตัวอยางที่ลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา
สามารถถอนตัวออกจากการศึกษาไดทุกเมื่อหากตองการขอมูลของกลุม ตัวอยางจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ โดยมีก ารใช รหั ส แทนชื่ อจริง ผลของการศึ กษาจะนําเสนอขอมูลที่เปนภาพรวม กลุม
ตัวอยางจะไดรับประโยชนเกี่ยวกับความรูเรื่องการปองกันอันตรายจากการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โดยที่ผศู ึกษายินดีใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาตามความเหมาะสมตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังนี้
1. ทําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงสาธารณสุขอําเภอสะเมิง
หัวหนาสถานีอนามัยบานปาลาน ซึ่งดูแลรับผิดชอบบานแมแพะ และผูใหญบาน บานแมแพะ หมูที่
2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพื่อขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่
2. เขาพบสาธารณสุขอําเภอสะเมิง หัวหนาสถานีอนามัยบานปาลาน และผูใหญบาน บาน
แมแพะ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา พรอมทั้งขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ภายหลังไดรับ
อนุญาตใหทําการศึกษาในพื้นที่
3. เขาพบประชากรในการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาและ
ขอความรวมมือในการเขารวมการศึกษา พรอมทั้งสอบถามความสมัครใจในการเขารวมศึกษา
4. คัดเลือกกลุมตัวอยาง ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ของการศึกษา
5. คัดเลือกและจัดเตรีมผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล เพื่ออธิบายและทําความเขาใจ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. ผูศึกษาและผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จํานวนทั้งหมด 12 คนดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางแตละคน โดยการสัมภาษณ 1 ครั้ง และการสังเกตพฤติกรรม 3 ครั้ง ซึ่งการ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ และการเก็บขอมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมครั้งที่ 1 สามารถทําในวัน
เดียวกัน หรือไมใชวันเดียวกันก็ได แลวแตความสะดวกของผูใหขอมูล แตการสังเกตพฤติกรรมครั้ง
ที่ 2 ตองมีระยะเวลาหางจากครั้งที่ 1 ไมต่ํากวา 1 สัปดาห และการสังเกตพฤติกรรมครั้ง ที่ 3 ตองมี
ระยะเวลาหางจากครั้งที่ 2 ไมต่ํากวา 1 สัปดาหเชนกัน เพราะผูสังเกตจะไดสังเกตพฤติกรรมของผู
ถูกสังเกตไดครบตามกระบวนการ การเก็บรวบรวมขอมูล ยึดหลักความพรอมและความสะดวกของ
ผูใหขอมูลเปนหลัก และการเก็บขอมูลการสังเกตพฤติกรรมทุกครั้ง ผูเก็บรวบรวมขอมูลตองแจงให
ผูถูกสังเกตพฤติกรรมทราบกอนทุกครั้ง
การเตรียมผูชวยเก็บขอมูล
1. ผูทําการศึกษาประกาศรับสมัครผูชวยเก็บ รวบรวมขอมูล โดยประชาสัมพันธผานที่
ประชุมประจําเดือนของหมูบานแมแพะ และแจงในที่ประชุมประจําเดือนเจาหนาที่สถานีอนามัย
บานปาลานไดผูสมัครทั้งหมด 13 คน ซึ่งมาจากประชาชนในหมูบานแมแพะ ที่เปนอาสาสมัครา
ธารณสุขประจําหมูบาน 12 คน และเจาหนาที่สถานีอนามัยบานปาลาน 2 คน
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2. ทําการคัดเลือกผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล โดยเนนคุณสมบัติมีความรูและประสบการณใน
การใชสารเคมีพอสมควร และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานจากผูสมัคร ไดผูชวยเก็บ รวบรวม
ขอมูลทั้งหมด 11 คน ซึ่งมาจากประชาชนในหมูบาน 10 คน และมาจากเจาหนาที่สถานีอนามัยบาน
ปาลาน 1คน
3.จัดประชุมทีมงานผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล เพื่ออธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา อธิบาย
และทําความเขาใจแบบสัมภาษณ และแบบสังเกตพฤติกรรม ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อให
ผูชวยเก็บ รวบรวมขอมูลรับทราบและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งตอบปญหาขอซักถาม
ตางๆที่ผูชวยเก็บขอมูลสอบถามเพิ่มเติม
4. ทําการฝกปฏิบัติการสัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรม ใหแกผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการนําแบบสัมภาษณ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ที่ผานการตรวจสอบ ความตรงตาม
เนื้อหา และไดแกไขปรับปรุงแลว ตามคําแนะนําของผู ทรงคุณวุฒิ ใหผูชวยเก็บรวบรวมขอมูลทุก
คน ทําการสัมภาษณ และทําการสังเกตพฤติกรรม ของผูใหขอมูลจํานวน 1 คน แลวใหผูชวยเก็บ
รวบรวมขอมูลแตละคนตรวจสอบความเขาใจของการสัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมวาตรง
กับผูชวยเก็บรวบรวมขอมูลคนอื่นหรือไม ถาไมตรงกันตองทําการฝกปฏิบัติใหม จนมีความเขาใจ
ตรงกัน ถึงจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ และการสั ง เกตพฤติ กรรม โดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (AnalyticalStatistic) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1. ข อมู ล ส ว นบุ ค คลข อมู ล การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ขอมูล การใช ส ารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืช ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ
2. ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะกอนการใช
ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่รอยละทั้งนี้
ในการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรม จะมีขอคําถามที่ตองปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติอยูดวยกัน
ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูล จึงวิเคราะหโดย
2.1 แบบสัมภาษณ : ขอคําถามสําหรับพฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ หากกลุมตัวอยาง
ตอบวา “ปฏิบัติทุกครั้ง” ถือวาปฏิบัติถูกตอง แตหากตอบวา “ปฏิบัติเปนบางครั้ง” หรือ “ไมปฏิบัติ”
ถือวาปฏิบัติไมถูกตอง สวนกรณีที่ขอคําถามเปนพฤติกรรมที่ไมควรปฏิบัติ หากกลุมตัวอยางตอบวา
“ไมปฏิบัติ” ถือวาปฏิบัติถูกตอง แตหากตอบวา “ปฏิบัติทุกครั้ง” หรือ “ปฏิบัติเปนบางครั้ง” ถือวา

46
ปฏิบัติไมถูกตอง จากนั้น นําผลการวิเคราะหดังกลาว มาแจกแจงโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คาความถี่ และรอยละ
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม : ผูศึกษานําขอมูลที่บันทึกจากการสังเกตไดทั้ง 3 ครั้งมา
วิเคราะหรวมกันกอนวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติทุกครั้งที่สังเกต (เครื่องหมายถูกทั้ง 3 ครั้งที่สังเกต)
หรือปฏิบัติบางครั้ง (มีทั้งเครื่องหมายถูกและผิดในการสังเกต 3 ครั้ง) หรือไมป ฏิบัติ (เครื่องหมาย
ผิ ด ทั้ ง 3 ครั้ ง ที่ สั ง เกต) จากนั้ น จึ งนํ ามาวิเคราะหผลเชน เดีย วกับ การวิเคราะหผลที่ไ ด จากการ
สัมภาษณ
3. หาความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ
การทําการเกษตรแตละรูปแบบใชสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทาง
เดียว (One – Way Analysis of Variance)

