บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบาน
แมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง
(Cross - Sectional Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกร ในระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช
และระยะหลังการใชและวัตถุประสงครอง เพื่อศึกษาลักษณะการปลูกพืชของเกษตรกรบานแมแพะ
ศึกษาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแมแพะศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบ
สมาชิ กศูนย พัฒนาโครงการหลวง รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1
รูปแบบ) และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก
ประชากรที่เปนผูทําหนาที่หลักในการจัดเตรียมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฉีดพนสารเคมีกํา จัดศัตรูพืช
และ เก็บภาชนะและวัสดุอุปกรณที่ใชในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประจําครัวเรือน ครัวเรือน
ละ 1 คน โดยครัวเรือนนั้นตองประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในการทําการเกษตรและยินดีใหขอมูลในการศึกษา ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 113 ครัวเรือน
ครัวเรือนละ 1 คน รวมจํานวน 113 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกต
พฤติกรรมที่ผูศึกษาสรางขึ้นตามกรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของ
แบบสั ม ภาษณ และแบบสั ง เกตพฤติก รรมโดยผูท รงคุณวุฒิ 3 ทาน นํามาแกไ ขปรับ ปรุงตาม
คํ า แนะนํ า ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากนั้น นํา แบบสั ม ภาษณ แ ละแบบสัง เกตพฤติ ก รรมให ผูช ว ยเก็ บ
รวบรวมขอมูลทุกคนทําการทดลองฝกสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม กับผูใหขอมูลจํานวน 1 คน
รวมกัน จนผูเก็บรวบรวมขอมูลทุกคน มีค วามเขาใจในการเก็บขอมูลตรงกัน จึงนําแบบสัมภาษณ
และแบบสังเกตพฤติกรรมไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 – 3
ตุลาคม 2554 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Science) โดยขอมูลทั่วไป ขอมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขอมูลการใชสารเคมีกําจัด
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ศัตรูพืช และขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ
ขอมูลความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของการทํา
การเกษตรกรรมแตละรูปแบบใชสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
(One – Way Analysis of Variance)
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร
บานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 113 คน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนชาย 96 คน (รอยละ 84.9)และหญิง 17
คน (รอยละ 15.1)มีอายุเฉลี่ ย 48.7 ป (สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 28.5) อายุต่ําสุด 23 ป และอายุ
สูงสุด 73 ป สวนใหญมีอายุอยูในวัยทํางานโดยมีอายุอยูระหวาง 40-59 ป มากที่สุด (รอยละ 72.5)
รองลงมา มีอายุอยูระหวาง 20-39 ป (รอยละ 15.9) มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด (รอยละ 83.2)และ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 69.9)
สวนที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมามากกวา 20 ป (รอยละ 54.8) รองลงมา
ทํามาประมาณ 10-20 ป (รอยละ 27.4) โดยมีคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
21.4 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.4) ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่ําสุด 1 ป และ
สูงสุด 50 ป โดยกลุมตัวอยางมีการทําเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง มากที่สุด (รอยละ 28.3)
รองลงมาคือ รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (รอยละ 23.8) และอันดับ 3 คือรูปแบบ
พันธะสัญญา (รอยละ 20.3) สวนรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) ซึ่งประกอบดวย
รูปแบบปลูกเองขายเองพรอมกับรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง รูปแบบปลูกเองขายเอง
พรอมกับรูปแบบพันธะสัญญา รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงพรอมกับรูปแบบพันธะ
สัญญา และรูปแบบปลูกเองขายเองพรอมกับรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบ
พั น ธะสั ญ ญา มี ก ลุ ม ตั ว อย า งทํ า การเกษตรกรรมรู ป แบบนี้ ร อ ยละ 27.6การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมของกลุมตัวอยางแตละรูปแบบนั้นพบวา มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดแตกตางกัน
การทําเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดมาก
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ชนิดที่สุดถึง8 ชนิด รองลงมา คือรูปแบบพันธะสัญญา มีการปลูกพืช 6 ชนิด และรูปแบบปลูกเอง
ขายเอง มีการปลูกพืช 5 ชนิด ทั้งนี้มีพืช 1 ชนิดที่กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบพันธะสัญญามีการปลูกเหมือนกันคือถั่วแขก
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การทําเกษตรกรรมของกลุมตัวอยางบานแมแพะ ไดมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาชวย
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพราะสามารถกําจัดศัตรูพืชไดผลเปนอยางดี และมีความคงทนสามารถ
ออกฤทธิ์กําจัดศัตรูพืชไดเปนระยะเวลานาน รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานของเกษตรกร กลุม
ตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 96.5) โดยไดรับความรูจาก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมากที่สุด (รอยละ 74.3) รองลงมาไดรับความรูจากสถานีอนามัย (รอยละ
31.9) ซึ่ง ความรูที่ได รับ เปนเรื่องการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชมากที่สุด
(รอยละ 81.4) รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
กลุมตัวอยาง (รอยละ 56.6)เคยแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการแพที่พบมากที่สุด 5 อันดับ
แรกคือ อาการผื่นคันตามผิวหนัง (รอยละ 36.5) รองลงมาคือ อาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะ
(รอยละ 26.5) ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (รอยละ 18.6) คลื่นไส อาเจียน (รอยละ 9.7) งวงนอน และเจ็บคอ
คอแหง (รอยละ 7.1) เทากัน
กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากรานคา (รอยละ 46.0) โดยมีการอาน
ฉลากก อนซื้ อ (ร อยละ 97.3) ข อมูล รายละเอี ย ดของฉลากที่อ านมากที่สุด คือ ชื่อสารเคมี กําจั ด
ศัตรูพืช ในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละครั้ง จะผสมตามที่ฉลากกําหนด(รอยละ 89.4)กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2 ชนิดขึ้นไป และกลุมตัวอยางมีการใชสารเคมี
ประเภทกําจัดวัชพืช และสารเคมีประเภทกําจัดแมลงศัตรูพืชมากที่สุด (รอยละ 48.6)
สวนที่ 4 : ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมทั้ง 4 รูปแบบ คือรูปแบบปลูกเองขายเองรูปแบบสมาชิ ก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) มี
พฤติ ก รรมการปองกั นอั นตรายจากการใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมที่ไดขอมูลจากการ
สัมภาษณและจากการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวามีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง รอยละ75.3ซึ่งต่ํากวาขอมูลจากการสังเกต (รอยละ 80.6)และกลุมตัวอยางที่ทําการ
เกษตรกรรมทั้ง 4 รูปแบบ มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง มากกวาไมถูกตอง โดยกลุมตัวอยางที่ทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองมากกว า
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รอยละ 80.0 สวนกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบพันธะสัญญา
และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองนอยกวารอยละ
80.0 โดยภาพรวมขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง
รอยละ 75.3 แตขอมูลจากการสังเกต พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง รอยละ
80.6 ซึ่งตัวเลขตางกันไมมากถาดูตามระยะการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางทุกรู ปแบบมี
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะระหวางการใชถูกตองนอย
ที่สุด และถาแยกตามกลุมพฤติกรรมการปองกันอันตราย พบวาในระยะกอนการใช กลุมตัวอยางทุก
รูปแบบมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ถูกตองนอยที่สุด สวนในระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
กลุมตัวอยางทุกรูปแบบมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยการ
ปฏิบัติพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีตามระยะการใช ถูกตอง
นอยที่สุด
สําหรับความแตกตางของพฤติกรรมการปองกั นอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบพบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการ
สังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการทําการ
เกษตรกรรมตางกัน มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) จํานวน 2 คู คือคูของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรม
รูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเอง
ขายเอง และคูของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ
กลุ มตั วอย า งที่ ทํ าการเกษตรกรรมรูป แบบสมาชิก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง แตขอมูลจากการ
สังเกตพบวากลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการทําเกษตรกรรมแตละรูปแบบตางกัน มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >.05)
อภิปรายผลการศึกษา
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางเปนชาย 96 คน (รอยละ 84.9) สวนใหญมีอายุอยูในวัยทํางานโดยมีอายุอยู
ระหวาง 40-59 ป มากที่สุด มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด (รอยละ 83.2)และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 69.9)เพราะวาสวนใหญครัวเรือนบานแมแพะเปนครอบครัวเดี่ยว
ประกอบดวยพอ แม และลูก ที่ยั งไมไ ดป ระกอบอาชีพ เชนกําลังเรีย นหนังสือ สวนลูก ที่มีก าร
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ประกอบอาชีพแลว สวนใหญจะแตงงานมีครอบครัว และแยกครัวเรือนออกไปประกอบอาชีพเอง
ทําใหพอที่ถึงแมจะอายุมากขึ้น แตตองเปนแรงงานหลักครอบครัวตอไปเพราะไมมีใครทําแทนโดย
ยึดอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิม ถึงแมวารางกายจะไมแข็งแรงเหมือนเดิม ก็ตาม เพราะเปนอาชีพที่
ทํามานานและมีความชํานาญกวาอาชีพอื่น ที่ไมเคยทํามากอน แตกตางจากกลุมที่อายุยังนอย สวน
ใหญจะทําการเกษตรกรรมเปนทางเลือก กรณียังไมสามารถหางานทําได ซึ่งถาหากสามารถหางาน
ใหมที่ตนเองมีความถนัดกวาทําได จะเลิกอาชีพเกษตรกรรมแลวไปประกอบอาชีพใหมแทน
สวนที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมามากกวา 20 ป (รอยละ 54.8) เพราะทุก
คนทําอาชีพนี้ตั้งแตเริ่มตนของการประกอบอาชีพ และไมเคยเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นและมีการทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง มากที่สุด เพราะในการทําเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนย
พั ฒ นาโครงการหลวง และรู ป แบบพั น ธะสั ญ ญา เกษตรกรต อ งมี ความคล อ งตั วในการติ ด ต อ
ประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ ยวของมีความรูและความเขาใจในระบบการบริหารจัดการของ
องคกร และระเบียบกฎขอบังคับตางๆขององคกรหรือบริษัท รวมทั้งความรูและความเขาใจในการ
ใชปจจัยการผลิตและเทคนิคในการผลิตที่ยากลําบากซับซอนเนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเรียน
หนังสือเพียงระดับชั้นประถมศึกษา ทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินงานดังกลาว ทําใหมีความยุงยาก
และเกิดอุปสรรคตางๆตามมา จึงทําใหตองหันมาทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งถึงแมวาจะตอง
ลงทุนเองทั้งหมด แตก็มีความสบายใจ และมีอิสระในการทํางานมากกวา นอกจากนี้ยังมีเกษตรกร
บางสวนที่ทําการเกษตรกรรมพรอมกัน มากกวา 1 รูปแบบ โดยทําการเกษตรกรรมพรอมกัน 2
หรือ 3 รูปแบบ เพราะตองการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อใหมีรายไดตลอดทั้งป รวมทั้ งตองการไดรับ
การสนับสนุนการลงทุน ทั้งในดานงบประมาณ ปจจัยการผลิต และดานเทคนิควิชาการจากแหลง
สนับสนุนหลายๆ ฝายการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของกลุมตัวอยางแตละรูปแบบนั้น พบวามี
การปลูกพืชหลากหลายชนิดแตกตางกัน การทําเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดมากชนิดที่สุดถึง 8 ชนิด ทั้งนี้เพราะผลผลิตทางการเกษตรที่
เกษตรกรสมาชิก ศู นย พั ฒนาโครงการหลวงผลิตได จะถูก จัดสงถึงผูบ ริโภคในนามของมูล นิธิ
โครงการหลวง ซึ่งไดรับการยอมจากผูบริโภคในประเทศ และตางประเทศ ทั้งในดานปริมาณการ
ผลิตที่เพียงพอกับความตองการตลาด และคุณภาพของสินคาที่สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี
ตกคาง จึงเปนที่ตองการของตลาดจํานวนมาก ทําใหศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีการสงเสริมให
เกษตรกรที่เปนสมาชิกปลูกพืชหลายชนิดที่ผานการศึกษาวิจัยวาสามารถปลูกไดผลิตดีในพื้นที่เขต
รับผิดชอบ เพราะทุกชนิดใหผลผลิตดี และมีตลาดรองรับที่แนนอน และเกษตรกรเองมีความมั่นใจ
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ในด า นของการได ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณภาพ และมี ราคา รวมทั้ ง การได รับ เงิ นจากการขายผลผลิ ต ที่
ครบถวน และตรงเวลาดวย
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การทําเกษตรกรรมของกลุมตัวอยางบ านแมแพะ ไดมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาชวย
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพราะสามารถกําจัดศัตรูพืชไดผลดี รวดเร็ว ทันเวลาทําใหไดผลผลิต
ตามที่ตองการมีความคงทนสามารถออกฤทธิ์กําจัดศัตรูพืชไดเปนระยะเวลานาน ประหยัดเวลาและ
แรงงานและสามารถหามาใชไดงาย ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับความรูเรื่องสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช (รอยละ 96.5) โดยไดรับ ความรูจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงมากที่สุด (รอยละ 74.3)
เพราะในหมูบา นมีศู นยพัฒนาโครงการหลวงบานแมแพะที่ตั้งอยู ซึ่งทางศูนยมีแผนปฏิบัติงาน
ประจําปในการจัดการประชุมเกษตรกร เพื่อแจงรายละเอียดการกําหนดหลักเกณฑการเพาะปลูก
การวางแผนการปลูกผักและขั้นตอน การสงเสริมการเพาะปลูก ของศูนย ใหเกษตรกรสมาชิกของ
ศูนย หรือเกษตรกรคนอื่นที่สนใจ ไดรับทราบ เปนประจําทุกป ซึ่งในการประชุมดังกลาว จะมีการ
อบรมใหความรูสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหแก ผูเขารวมประชุมดวย เรื่องที่เกษตรกรสวนใหญไดรับ
ความรูมากที่สุด คือการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพราะหนวยงานที่เปนผูให
ความรู ใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนสาเหตุหลักที่ทําให
เกษตรกรไดรับ อั นตรายจากการใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพราะรางกายมีโอกาสสูงที่จะสัม ผัส
สารเคมี ถ าเกษตรกรไมรูวิธีปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ก็จะมีโอกาสที่จะ
ไดรับอันตรายจากการใชเคมีดังกลาวแนนอน
กลุมตัวอยาง (รอยละ 56.6) เคยแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการแพที่พบมากที่สุด คืออาการ
ผื่นคันตามผิวหนัง (รอยละ 36.5) โดยเฉพาะบริเวณมือทั้ง 2 ขาง และใบหนา เนื่องจากในระหวาง
การใช กลุมตัวอยางมีการถอดอุปกรณปองกันรางกาย 2 สวนนี้มากที่สุด เพราะกลุมตัวอยางสวน
ใหญปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ไมมีผูชวย เมื่อมีงานอื่นแทรกเขามาระหวางการพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ก็ตองหยุดการพนและไปทํางานสวนนั้นกอน โดยบางครั้งตองถอดถุงมือและหนากากปด
ปากหรือปดจมูก เพื่อความสะดวกในการทํางานนั้น ทําใหผิวหนังบริเวณดังกลาว มีโอกาสสัมผัส
กับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกวาอวัยวะสวนอื่น
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ซื้ อ สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช จากร า นค า (ร อ ยละ 46.0) เนื่ อ งจาก
เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรแบบปลูกเองขายเองอยูแลว ไมไดรับการสนับสนุนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจากหนวยงานใด จึงตองจัดซื้อเองตามรานคาที่จําหนาย รวมทั้งเกษตรกรที่ทําการเกษตร
แบบพันธะสัญญากับบริษัท และรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงเอง ทางตนสังกัดไมได
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หามหากกลุมตัวอยาง ตองการซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากรานคา หากไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่
บริษัทหรือศูนยพัฒนาโครงการหลวงหามใช ทําใหเกษตรกรสวนใหญที่มีทุนทรัพยสํารอง หันมา
ซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามรานคาที่จําหนาย ที่ตั้งอยูทั้งในตําบลสะเมิงเหนือ ในอําเภอสะเมิง และ
ในอําเภอแมริมซึ่งเปนอําเภอใกลเคียง เพราะมีความสะดวก สามารถซื้อไดทุกวัน ไมตองเสียเวลารอ
ของนานหลายวัน และมีราคาถูกกวาตนสังกัด เพราะจายเปนเงินสด และกลุมตัวอย างสวนใหญ
การอานฉลากกอนซื้อ (รอยละ 97.3) เพราะตองการทราบขอมูลรายละเอียดตางๆ ของสารเคมีที่ซื้อ
เพื่อจะไดนําไปใชอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดในการกําจัดศัตรูพืช โดยขอมูลรายละเอียด
ของฉลากที่อานมากที่สุด คือชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละครั้ง
จะผสมตามที่ ฉ ลากกํ า หนด (ร อยละ 89.4) เพื่ อประหยัดงบประมาณ เพราะถาผสมมาก ทําให
สิ้นเปลือง และตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และกลุมตัวอยางรูวา การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามฉลาก
กําหนด มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทําลายศัตรูพืชได กลุมตัวอย างสวนใหญมีการผสมสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 2 ชนิดขึ้นไป เพราะตองการประหยัดเวลาและแรงงานในการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และกลุมตัวอยางมีการใชสารเคมีประเภทกําจัดวัชพืช และสารเคมีประเภทกําจัดแมลงศัตรูพืชมาก
ที่สุด (รอยละ 48.6) เพราะแมลงศัตรูพืชและวัชพืชมีหลายชนิด และแตละชนิดมีจํานวนและปริมาณ
มาก และพบทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช เมื่อเทียบกับสารเคมีกําจัดเชื้อรา ซึ่งสวนใหญจะใช
ชวงการระบาดของโรคเปนบางครั้งเทานั้น
สวนที่ 4 : ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่ทําการ
เกษตรกรรมทั้ง 4 รูปแบบ คือ รูปแบบปลูกเองขายเองรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) มีพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณและจากการสังเกตแตกตาง
กัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ ของกลุมตัวอยางทุกรูปแบบ พบวามีพฤติกรรมที่ถูกตองต่ํากวา
ขอมูลจากการสังเกต ทั้งนี้เพราะขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลจะใหขอมูลในภาพรวมที่
ตนเองปฏิบัติเปนประจําทุกครั้งซึ่งมีมากกวา 3 ครั้ง แตขอมูลที่ไดจากการสังเกต ผูสังเกตทําการ
สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเพียง 3 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติที่ไมถูกตองของกลุมตัวอยาง อาจจะไม
เกิดขึ้นใน 3 ครั้งที่มีการสังเกต แตไปเกิดขึ้นในชวงที่ไมไดมีการสังเกต จึงทําใหข อมูลที่ไดจากการ
สังเกต สูงกวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมทั้ง 4 รูปแบบ มี
พฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง มากกวาไมถูกตอง สืบเนื่องจากเกษตรกรกลุมตัวอยางบานแมแพะ
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมานาน ทําใหมีประสบการณในการใชส ารเคมี รูวาพฤติกรรม
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ใดควรปฏิบัติ หรือไมควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง มีเพียงสวนนอยที่เพิ่งเริ่มตนในการ
ทําเกษตรกรรม รวมทั้งมีหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาสงเสริมการปลูกพืชใหแก
เกษตรกรในหมูบาน มีการใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพื ชเปนบางครั้ง กลุมตัวอยางสวนใหญ
จึงมีความรู และมีการปฏิบัติที่ถูกตอง มากกวาไมถูกตอง โดยกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรม
รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0
สวนกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบ
ผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0เพราะวา
ศู น ย พั ฒนาโครงการหลวงบ า นแม แ พะ มี แนวทางในการกํ า กับ ดู แ ลเกษตรกรที่เ ป น สมาชิ ก ที่
ครอบคลุมมากกวาทั้งในดานการเตรียมความพรอมเกษตรกรในการเลือกปลู กพืช การใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การวางแผนการผลิต
การดําเนินการระหวางเพาะปลูกพืช การดําเนินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการดําเนินการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรับซื้อผลผลิต ตางจากบริษัทที่ทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกร
มีแนวทางการกํากับดูแลเกษตรกร เพียงแคการกําหนดราคาซื้อผลผลิต หรือวิธีการกําหนดราคา
ผลผลิ ต และการกํ า หนดมาตรฐานและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ที่ จ ะรั บ ซื้ อ ไว เ ท า นั้ น และต า งจาก
เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมแบบปลูกเองขายเอง ซึ่งไมไดรับการกํากับดูแลจากหนวยงานใด ต อง
พึ่งตนเองทั้งหมดโดยภาพรวมขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่
ถูกตอง นอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 75.3) แตขอมูลจากการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การปฏิบัติที่ถูกตอง มากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 80.6) ซึ่งตัวเลขตางกันไมมากถาดูตามระยะการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางทุกรูปแบบ มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการปองกันอันตรายจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะระหวางการใชถูกตองนอยที่สุด เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวง
ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชเวลาปฏิบัติงานกับสารเคมีกําจัดศั ตรูพืชนานที่สุด ทําใหเกิดความเหนื่อย
ลา ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันอันตรายจาก
สารเคมี ล ดลง จึ ง มีก ารปฏิบั ติพ ฤติก รรมที่ไ มถูกตองมากขึ้น รวมทั้งตองมีก ารหยุดพัก ระหวาง
ทํางานเพื่อใหหายเหนื่อย และทําภารกิจสวนตัว เชนดื่ม น้ํา รับประทานขนม และสูบบุหรี่เปนตนถา
ดูตามกลุมพฤติกรรมการปองกันอันอันตราย พบวาในระยะกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุม
ตัวอยางทุกรูปแบบมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีการ
ปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ถูกต องนอยที่สุด สวนในระยะระหวางการใช และ
ระยะหลังการใช กลุมตัวอยางทุกรูปแบบมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช โดยการปฏิบัติพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีตาม
ระยะการใช ถูกตองนอยที่สุด เพราะวาทั้ง 2 กลุมพฤติกรรม เปนกลุมพฤติกรรมที่มีขั้นตอนการ
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ปฏิบัติมาก และตองใชความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ ทําใหมีโอกาสปฏิบัติไมถูกตองไดงาย
รวมทั้งเปนกลุมพฤติกรรมที่มีความหลากหลาย ทําใหเกิดความยุงยาก และเสียเวลาในการเตรียมตัว
หรือการปฏิบัติมาก ทําใหบางทีกลุมตัวอยางจึงละเลยการปฏิบัติไปบาง หรือบางพฤติกรรมไมไดทํา
ในขณะใชสารเคมีเสร็จ แตเปนกิจกรรมที่ตองทําหลังการใชสารเคมีเสร็จแลว กลุมตัวอยางจึงไม
คอยใหความสําคัญ เพราะคิดวาเกิดผลทบตอสุขภาพนอยจึงมีการปฏิบัตินอยตามไปดวย แตกตาง
จากพฤติกรรมการปองกันโดยวิธีสวมอุปกรณปองกันรางกาย ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตองทําเปนประจํา
ในชีวิตประจําวัน ทําใหปฏิบัติงายกวา ไมตองยุงยากและเสียเวลาในการปฏิบัติมากและพฤติกรรม
การปองกันโดยวิธีใชหลักสุขวิทยา ที่สามารถปฏิบัติไดทันที ที่ตองการความแตกตางของพฤติกรรม
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละ
รูปแบบ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสังเกตแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสังเกตพบวา
กลุ ม ตั วอย า งที่ มี รูป แบบการทํ า เกษตรกรรมแตล ะรูป แบบตางกัน มีคาเฉลี่ ย พฤติก รรมปองกั น
อันตรายจากการใชสารเคมี กํ าจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกัน แตขอมูลจากการสัมภาษณพบวา กลุม
ตัวอยางที่มีรูปแบบการทําการเกษตรกรรมตางกัน มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน 2 คู คือคูของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน
(ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง และคูของ
กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ กลุมตัวอยางที่ทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพราะกลุมตัวอยางทําการเกษตรกรรม
รูปแบบผสมผสาน(ทํามากกวา 1 รูปแบบ) มีโอกาสไดรับความรู และประสบการณในการทํางาน
เรื่องการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่หลากหลายกวา กลุมตัวอยางที่ทําการ
เกษตรกรรมเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึงทําใหคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมดังกลาว แตกตางกับกลุมอื่น
ขอจํากัดในการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมบางพฤติกรรม ที่ผูสังเกตพฤติกรรม ไม
สามารถเก็ บรวบรวมข อมูลการปฏิบัติจากผูถูกสังเกตพฤติกรรมได เนื่องพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกิดขึ้นกอนชวงระยะเวลาที่ผูสังเกตจะเริ่มดําเนินการสังเกตพฤติกรรมในสถานที่ปฏิบัติงานของผู
ถูก สัง เกต เช นการสํา รวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด การศึกษาชนิ ดของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช และการเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่ ซึ่งผูถูกสังเกตตองปฏิบัติกอนเขาไปทํางานในพื้นที่ และพฤติกรรมการปฏิบัติบาง
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พฤติกรรมของผูถูกสังเกตไมไดเกิดขึ้นทันที ในชวงระยะเวลาที่ผู สังเกตดําเนินการสังเกตพฤติกรรม
ของผูถูกสังเกต เชน การทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว การเผาภาชะ
บรรจุสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืชที่ทํา จากพลาสติกเผาภาชนะบรรจุส ารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความดัน
ภายในขวด โดยผูถูกสังเกต อาจจะไมมีการเผาทุกครั้ง แตจะเก็บรวบรวมภาชนะบรรจุสารเคมีไว
กอน จนมีปริมาณมากพอ จึงจะดําเนินการเผา 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะไมตรงกับวันที่ผูสังเกต เขาไป
ดําเนินการสังเกตพฤติกรรม หรือการเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ซึ่งถึงแมผูถูกสังเกตจะไมไดตรวจดูแมลงศัตรูพืชทัน ที แตไมทราบวาหลังจากนั้น ในวันที่เขาไป
ตรวจดูแมลงศัตรูพืชของผูถูกสังเกต เปนชวงระยะที่ปลอดภัยหรือยัง รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติ
บางพฤติกรรม ที่อาจจะไมมีเหตุการณเกิดทุกครั้งในการปฏิบัติงานของผูถูกสังเกต เชน การหยุดพน
สารเคมีทันที่ที่มีลมแรง การหยุดพ นสารเคมีขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทาง การหยุดพนทันที
เพื่อทําการตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ และเมื่อ
สารเคมี กําจัดศัตรูพืชปนเปอนรางกายขณะพนมีการทําความสะอาดรางกายทันที ทําใหบางทีผู
สังเกตไมสามารถสังเกตพฤติกรรมการปฏิ บัติของผูถูกสังเกตได เนื่องจากไมมีเหตุการณดังกลาว
เกิดขึ้น ในวันที่ผูสังเกตไปเก็บรวบรวมขอมูล
2. การพิจารณาวา ผูถูกสังเกต มีก ารอานคําแนะนําจนเขาใจ กอนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ในการตัดสินใจใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช บางที่ผูสังเกตจะใชวิจารณญาณของตัว เองเปนผู
ตัดสินวาผูถูกสังเกตมีการความเขาใจหรือไม ซึ่งไมถูกตอง เพราะในความเปนจริงแลวผูที่สังเกตตอง
สังเกตวา ผูถูกสังเกตใชวิจารณญาณของตัวเองเปนผูตัดสิน วาตนเองมีการอานคําแนะนํา และมีความ
เขาใจหรือไม
3. เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูล พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เปนเรื่องที่ละเอียดออน สําหรับกลุมตัวอยางทุกคน ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม จึงมีความจําเปนตองแจงใหผูถูกสังเกตทราบกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันปญหาความ
ไมเขาใจกัน ที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางผูสั งเกตพฤติกรรม กับผูถูกสังเกตพฤติกรรม จึงมีความจําเปนที่
ผูสังเกต ตองแจงใหผูถูกสังเกตทราบทุกครั้ง กอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล จึงอาจจะทําใหเกิดอคติ
หรือความลําเอียงในการแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตพฤติกรรมขึ้นได
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ทํ า การเกษตรกรรมรู ป แบบสมาชิ ก ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง มี พ ฤติ ก รรมการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด ศัตรูพืช สู งกวากลุ ม
ตัวอยางที่ทําการเกษตรรูปแบบอื่น เจาหนาที่ผูเกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ควรมีการ
สงเสริมและสนับสนุน ใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรรูปแบบอื่น ศึกษารูปแบบการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และนําไปปฏิบัติ โดยประยุกตตามความเหมาะสมตามบริบทของแตละ
กลุม
2. จากการศึ ก ษาพบว า กลุม ตัวอยาง ที่ทําการเกษตรกรรมทุก รูป แบบ มีพ ฤติก รรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ในระยะระหวางการใช อยูในระดับต่ํา
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานสงเสริมใหเกษตรกร มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ควรเนนการสงเสริมพฤติกรรมที่ถูกตองในระยะนี้ ให มากขึ้น
3.จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ที่ทําการเกษตรกรรมทุกรูปแบบ มีกลุมพฤติกรรมที่
ปฏิบัติถูกตองนอยที่สุดคื อ พฤติกรรมการปองกันการสัมผัส สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง และ
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีตามระยะการใชหนวยงานที่
รับ ผิ ดชอบในการดํ า เนิ นงานส งเสริมใหเกษตรกร มีพ ฤติก รรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ควรเนนการสงเสริมพฤติกรรมที่ถูกตองในกลุมพฤติกรรมดังกลาว
ใหมากเชนกัน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ครั้งตอไป ควร
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ วานอกจากมีการปฏิบัติในแตละพฤติกรรมแลว การปฏิบัตินั้นถูกตองตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม
2.ควรมีการศึกษา พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของผูมี
สวนรวมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเชน ผูชวยลากสายเครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.การเก็บรวบรวมขอมูล บางพฤติกรรมอาจจะยุบรวมกับพฤติกรรมอื่นเปนขอเดียวกันได
เพราะเปนพฤติกรรมที่มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเชนเดียวกัน เชน การผสมสารเคมี
ในที่โลงแจง ควรยุบรวมเปนขอเดียวกันกับ การผสมสารเคมีในหองที่เปดระบายอากาศ และการ
ผสมสารเคมีในหองที่ปดสนิท การหยุดพนสารเคมีทันที่ที่มีลมแรง ควรยุบรวมกับ การหยุดพน
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สารเคมีขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทางการใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรยุบ
รวมกับการใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือเปนพฤติกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกัน
เชนการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามสัดสวนที่กําหนด และมีการใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณ
สารเคมีกอนการผสม
4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม พบวามีพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางขอ ที่ผูถูกสังเกตตองปฏิบัติมากอนที่จะเขาไป
ทํางานในพื้นที่เชนพฤติกรรมการสํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาดพฤติกรรมการศึกษา
ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช และพฤติกรรมการเลือกใช
สารเคมีกําจัดศัต รูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาที่หรือ พฤติกรรมการปฏิบัติบางขอที่ผูถูกสังเกต
อาจจะไมมีการปฏิบัติทันที ในชวงที่ผูสังเกตทําการเก็บรวบรวมขอมูล แตอาจจะปฏิบัติหลังจากผู
เก็บขอมูลเดินทางกลับไปแลวเชนพฤติกรรมการทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
หมดแลวพฤติกรรมการเผาภาชะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทําจากพลาสติก และพฤติกรรมการ
เผาภาชนะบรรจุส ารเคมี กํา จัดศั ตรูพืชที่มีความดันภายในขวดเพื่อปองกันการมีอคติในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ควรตัดพฤติกรรมการปฏิบัติดังกลาว ออกจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของแตละกลุม ในชวงระยะการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวย เพื่อจะไดทราบ
ข อ มู ล ที่ ล ะเอี ย ดชั ด เจนมากขึ้ น ทํ า ให ส ามารถวางแผนการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม ให เ กษตรกรมี
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกํา จัดศัตรูพืชไดงาย และตรงกับความตองการของ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้นเชนกัน

