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บทคัดยอ 

            การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของประชาชน กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนหมู 8 ถึงหมู 16 
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีไดรับการเจาะเลือดประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสอยูในระดับมีความเสี่ยงและระดับไมปลอดภัย เปนกลุมทดลอง 
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน กลุมทดลองไดรับการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวยการบรรยาย
ใหความรู  การอภิปรายกลุมและการเยี่ยมบาน สวนกลุมควบคุมไดรับความรูจากเอกสารแผนพับ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามกอนและหลังการทดลอง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  Paired sample 
t-test และ Student sample t-test   

            ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1) ความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร  1.1) ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและ
ผลไม การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของประชาชน 1.2) ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05  และ 2) พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 2.1) พฤติกรรมการเลือกซื้อ 
และบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของประชาชน 2.2) พฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
ท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การสรางเสริมสุขภาพ,  พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช,  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

Abstract 

            This quasi experimental research aimed to study the outcome of safety promotimg program for  pesticide 
users . The sample were people from moo 8 to moo 16, in Tambon Klomgsam, Klongluang district, Pathum thani 
Provine. They passed blood-test to evaluate the risk from using agricultural pesticide. The experiment group 30 
people was received health promotion program  consists of  lecture, group discussion and home visit. The control 
group 30 people was received health education by distribution handbook. Data collection used questionare which 



collected pre and post experiment. Data was analysis by descriptive statistics, paired sample t-test and sample 
student t-test. 

            The study found that the experiment group had more knowledge about safety of using pesticide, including 
toxic residue in fruits and vegetables, how to choose non-toxic fruits and vegetables, how to  use pesticide safety. 
The experiment group had higher understanding more than the control group at .05 significant level. In the 
section of safety behaviors, including how to choose non-toxic fruits and vegetables, and behavior duing the use 
of  pesticide, the experiment group had higher understanding more than  the control group at .05 significant level. 
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1.บทนํา 
            ปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการไดรับ
สารเคมีกํา จัดศัตรูพืชของประชาชนท่ัวไปและ
เกษตรกร สงผลให เกิดการเ จ็บปวยได ท้ังแบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง ผลกระทบท่ีเปนพิษเรื้อรังทําให
เกิดสะสมสารพิษในรางกายและกอใหเกิดโรคตางๆ
ได โดยเฉพาะโรคมะเร็ง [1]  จากรายงานสถานการณ
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2554 พบผูปวยท่ีไดรับพิษจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เฉลี่ยปละ 1,840 คน โดยพบวา 
ป 2550-2554 มีแนวโนมผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชสูงข้ึน ป 2555 มีผูปวย 8,066 คน ป 2556 มี
ผูปวย 7,506 คน และป 2557 มีผูปวย 7,954 คน คิด
เปนอัตราปวยเทากับ 12.25 ตอประชากรแสนคน 
สวนรายงาน จากฐานขอมูลผูปวยระบบหลักประกัน
สุขภาพ พบวา มีผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มี
จํานานสูงข้ึนถึง 4 เทาตัว เม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 -
2554 [2]   พิษภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมไดสงผล
กระทบตอเกษตรกรเทานั้นยังรวมถึงผูบริโภคผัก 
            ผัก ผลไมและผลผลิตทางการเกษตรท่ี มี
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง  จากการตรวจเลือดคัด
กรองสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ในกลุม
เกษตรกรของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ในป 2554 รวบรวม

ขอมูลผูไดรับการตรวจเลือดคัดกรองสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 74 จังหวัด จํานวน 533,524 คน พบวา มีผล
เลือดในระดับเสี่ยงและระดับไมปลอดภัย รอยละ 
32.47  ป 2557 ทําการตรวจเลือดคัดกรองสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร จํานาน 314,603 คน พบวา
เกษตรกรมีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย 
รอยละ34.33[3] 
            ขอมูลการนําเขาสารเคมีปองกัน และกําจัด
ศัตรูพืช ต้ังแตป 2548-2555 มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ 
โดยป 2555 มีการนําเขา 134,380 ตัน มีมูลคา 19,378 
ลานบาท  ป 2558 นําเขา 149,531 ตัน [4]  จากรายงาน
ของเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Thai-
PAN : Thailand Pesticide Alert Network) เปดเผยผล
การตรวจสารพิษตกคางในผักและผลไม รอบท่ี 2 
ประจําป 2559   พบสารพิษเกินมาตรฐาน ( Maximum 
Residue Limit : MRL ) ถึงรอยละ 56 จากตัวอยาง
ท้ังหมด โดยผักและผลไมจากหาง และท่ีไดรับฉลาก 
Q เปนกลุมท่ีตรวจพบสารพิษตกคางดวย ซึ่งการตรวจ
ครั้งนี้ พบสมสายน้ําผึ้งและคะนามีสารเคมีตกคางมาก
ท่ีสุด[5]  
             จากขอมูลขางตน กลาวไดวาปญหาสุขภาพท่ี
เกิดข้ึนจากการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการ
การเกษตร มีโอกาสเกิดข้ึนไดกับประชาชนทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย ถึงแมไมไดประกอบอาชีพเกษตร 
กรรมก็มีความเสี่ยงได สําหรับจังหวัดปทุมธานี จาก



รายงานการจัดบริการอาชีวอนามัย เพ่ือดูแลสุขภาพ
ของเกษตรกรและประชาชนประจําป 2559 จากหนวย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (แบบประเมินความเสี่ยง บนก.
1-56) จํานวน 3,016 คน พบวา เกษตรกรมีผลความ
เสี่ยงตํ่า จํานวน 1,008 คน เสี่ยงปานกลาง 634 คน 
เสี่ยงคอนขางสูง 698 คน เสี่ยงสูง 235 คน เสี่ยงสูง
มาก 391 คน และไดทําการเจาะเลือดตรวจคัดกรอง
ประเมินความเสี่ยง โดยใชกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส ในเกษตรกรท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงท่ีมี
ความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก จํานวน 2,047 คน พบวามี
สารพิษในกระแสเลือดในระดับมีความเสี่ยง รอยละ 
28.87 ระดับไมปลอดภัยรอยละ 18.47 สําหรับ
เกษตรกรท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงตํ่าถึง
เสี่ยงปานกลาง ผลการเจาะเลือดตรวจคัดกรองจํานวน 
1,484 คน พบวาผลเลือดมีสารพิษในกระแสเลือดอยู
ในระดับมีความเสี่ยง รอยละ 29.98 ระดับไมปลอดภัย 
รอยละ 8.63 ในสวนของประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับการ
ตรวจเลือดคัดกรอง จํานวน 1,580 คน พบวา ผลเลือด
มีสารพิษในกระแสเลือดอยูในระดับมีความเสี่ยงรอย
ละ 22.97 ระดับไมปลอดภัยรอยละ 14.11[6] จากสถิติ
ดังกลาวชี้ใหเห็นวาประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็มีความเสี่ยงตอการไดรับพิษจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเชนกัน สวนใหญจะไดรับจาก
การบริโภคผักและผลไม ท่ีมีการปนเปอนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 
             สําหรับประชาชน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี สวนใหญจะใชผลผลิตทางการเกษตร ผัก
และผลไมจากรถเรขายกับขาวและตลาดไท ซึ่งได
ตรวจพบวามีสารเคมีตกคางปนเปอนอยู  ประชาชน
อาจไดรับสารพิษทางการเกษตรตกคางเกินมาตรฐาน
จากผักและผลไมได  และจากการตรวจเลือดเพ่ือการ
คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรู 

พืชทางการเกษตร โดยใชกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส ในประชาชนหมู 8 ถึง หมู 16 ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในเดือนตุลาคม 2559 
จํานวน 207 คน พบวา ประชาชนมีผลเลือดอยูใน
ระดับมีความเสี่ยง รอยละ 25.6 และระดับไมปลอดภัย 
รอยละ 18.36 [7] นับวาเปนปญหาท่ีสงผลตอสุขภาพ
ของประชาชน  ซึ่งเปนดัชนีบงชี้ของการเฝาระวังและ
ติดตามอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกา
โนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมต ท่ีตรวจพบในเลือดได  
ผูวิจัยในฐานะพยาบาลชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาท่ีตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดของ
ประชาชนและเกษตรกรในชุมชน ซึ่งพยาบาลชุมชนมี
บทบาทท่ีสําคัญในการสงเสริมสุขภาพ และการ
ปองกันการเจ็บปวยโดยใชชุมชนเปนฐาน  จึงสนใจท่ี
จะศึกษาผลของการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชนโดยจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ให
ความรูแกประชาชน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการเลือก
ซื้อและบริโภคผักและผลไมใหปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของประชาชน และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรอยางถูกตองของ
เกษตรกร เพ่ือลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ อัน
เกิดจากผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งจะ
สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชนท่ัวไป
และเกษตรกร 
 
2.วัตถุประสงคการวิจัย 
            2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
            2.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ



ประชาชน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

3.สมมติฐานการวิจัย 

            3.1 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของประชาชนหลังการ
เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ.05 
          3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของประชาชน
หลังการเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

4.ตัวแปรท่ีศึกษา 
           4.1 ตัวแปรตน คือ การสรางเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดย 1) บรรยายใหความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร     
2) อภิปรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) เยี่ยมบาน
ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
            4.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร และ
พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร  
 
5.วิธีการดําเนินการวิจัย 
            5.1รูปแบบการวิจัย 
                 การวิ จัยครั้ งนี้ เ ปนการ วิจัย กึ่ งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) โดยมีกลุมท่ีศึกษา    
2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการจัด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหกับกลุมทดลอง สําหรับ
กลุมควบคุมใหความรูโดยแจกเอกสารแผนพับ      
เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง  
 

            5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  ประชากรท่ีทําการศึกษา  คือ ประชาชน
หมู  8 ถึ งหมู  16  ต.คลองสาม อ .คลองหลวง              
จ.ปทุมธานี 
                  กลุมตัวอยาง   คือ  ประชาชนหมู 8 ถึงหมู 
16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ท่ีไดรับ
การเจาะเลือด เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัส
สาร เคมีกําจัดศัตรูพืชดวยกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส อยูในระดับมีความเสี่ยงและระดับไม
ปลอดภัย จํานวน 91 คน เลือกกลุมตัวอยาง เปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยวิธีการ
สุมอยางงาย ดวยการจับฉลากเลือกกลุมทดลอง ไดแก
ประชาชน หมู 8,11,13 และ16  สําหรับกลุมควบคุม 
ไดแก ประชาชนหมู  9, 10, 12, 14 และ15 จากนั้นจับ
ฉลากผูเขารวมวิจัยกลุมละ 30 คน 
 
 6.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
            ผูวิจัยสรางเครื่องมือ โดยการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน แนวคิดจากเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของและขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนมาเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ 
ดวย 
            6.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
กอนและหลังการทดลอง ไดแก  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับ 1.1) ขอมูลท่ัวไป 1.2) ความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชนประกอบดวย 1.2.1)ความรูเกี่ยวกับอันตราย
จากสารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของประชาชน 
จํานวน 10 ขอ 1.2.2) ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร ลักษณะ
คําถามเปนแบบใหเลือกตอบถูกหรือผิดจํานวน 10 ขอ 
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกในขอท่ีถูก 
หรือตอบผิดในขอท่ีผิด ให 1 คะแนน  ถาตอบถูกใน



ขอท่ีผิด หรือตอบผิดในขอท่ีถูกให  0 คะแนน        
1.3) พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตร ประกอบดวย 1.3.1)พฤติกรรม
การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย
ของประชาชน จํานวน 10 ขอ 1.3.2) พฤติกรรมความ
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตรของเกษตรกร จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําถาม
เปนการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 
4 ระดับ ไดแก ปฏิบัติทุกครั้งให  4 คะแนน  ปฏิบัติ
เกือบทุกครั้งให 3 คะแนน ปฏิบัติเปนบางครั้งให       
2 คะแนน ไมเคยปฏิบัติให 1 คะแนน 
            6.2 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก การ
สรางเสริมสุขภาพเพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
              กลุมทดลองจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ดังนี้ 
            6.2.1 ใหความรู โดยบรรยายในหัวขอเรื่อง 
ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและ
ผลไม การบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร 
 

            6.2.2  อภิปรายกลุม ( Group Discussion)  โดย
อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผักและผลไม  

การบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช    และวิธีปองกันตนเองของเกษตรกร
ข ณ ะ ใ ช แ ล ะ ฉี ด พ น ส า ร เ ค มี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช   
            6.2.3 เยี่ยมบาน เพ่ือติดตามพฤติกรรมความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
            กลุมควบคุม ใหความรูโดยแจกเอกสารแผน
พับเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร 
           การ วิเ คร าะ หขอ มูลใชสถิ ติ เชิ งพรร ณนา  
Paired samples t-test และ Student samples t-test 
 
7.ผลการวิจัย 
            7.1 การเปรียบเทียบความรู เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
                  7.1.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู
เกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม  
การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย
ของประชาชน  พบวา   ภายหลังการทดลอง กลุม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู เ พ่ิมข้ึนสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ตาม
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม  การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ความรู n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กอนการทดลอง   กลุมทดลอง 
                             กลุมควบคุม 
หลังการทดลอง   กลุมทดลอง 
                            กลุมควบคุม 

30 
30 
30 
30 

10 
10 
10 
10 

7.06 
7.36 
9.66 
8.43 

1.17 
1.38 
.47 
.94 

0.907 
 

6.63* 
 

58 
 

58 

.184 
 

.000 

*p<.05  



            เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอันตรายจาก
สารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ 
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย พบวา ภายหลัง 
 

การทดลอง  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม  การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง  

ความรู n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กลุมทดลอง    กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง 
กลุมควบคุม   กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง      

30 
30 
30 
30 

10 
10 
10 
10 

7.06 
9.66 
7.36 
8.43 

1.17 
.47 
1.38 
.94 

11.67* 
 

5.81* 

29 
 
29 

.000 
 
.001 

*p<.05 
               7.1.2 เ ปรีย บเ ทีย บคะแ นนเฉลี่ ย ความรู
เกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
ของเกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยความรูเพ่ิมข้ึนสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร  กอน
และหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ความรู n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กอนการทดลอง   กลุมทดลอง 
                             กลุมควบคุม 
หลังการทดลอง   กลุมทดลอง 
                            กลุมควบคุม 

12 
9 
12 
9 

10 
10 
10 
10 

8.50 
8.33 
9.83 
9.11 

.80 

.87 

.39 

.78 

0.46 
 

4.24* 

19 
 
19 

.327 
 
.001 

*p<.05            
             เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร 
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุม 
 
 
 
 

 
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรูสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามตารางท่ี 4 
 

 

 



ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร 
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง 

ความรู n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กลุมทดลอง   กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง 
กลุมควบคุม   กอนการทดลอง  
                      หลังการทดลอง      

12 
12 
9 
9 

10 
10 
10 
10 

8.50 
9.83 
8.33 
9.11 

.80 

.39 

.87 

.78 

5.20* 
 

5.29* 

11 
 
8 

.000 
 

.001 

*p<.05

            7.2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
             7.2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของ

ประชาชน พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ตามตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไมอยางปลอดภัย   กอนและหลังการ
ทดลอง   ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

พฤติกรรม n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กอนการทดลอง   กลุมทดลอง 
                             กลุมควบคุม 
หลังการทดลอง   กลุมทดลอง 
                            กลุมควบคุม 

30 
30 
30 
30 

40 
40 
40 
40 

23.93 
24.53 
33.47 
27.23 

3.53 
3.75 
2.47 
4.16 

0.64 
 

8.42* 

58 
 
58 

.263 
 
.000 

*p<.05 
            เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย 
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ตามตารางท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไมอยางปลอดภัย ภายในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง  

พฤติกรรม n คะแนนเต็ม X SD t df p-value 

กลุมทดลอง    กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง 
กลุมควบคุม   กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง      

30 
30 
30 
30 

40 
40 
40 
40 

23.93 
33.47 
24.53 
27.23 

3.53 
2.47 
3.75 
4.16 

11.83* 
 

5.42* 

29 
 
29 

.000 
 
.001 

*p<.05 
            7.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา  

 
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

พฤติกรรม n คะแนนเต็ม X SD t    df p-value 

กอนการทดลอง   กลุมทดลอง 
                             กลุมควบคุม 
หลังการทดลอง   กลุมทดลอง 
                            กลุมควบคุม 

12 
9 
12 
9 

56 
56 
56 
56 

46.58 
45.11 
51.75 
47.22 

4.73 
3.55 
2.30 
4.12 

0.78 
 

3.22* 

19 
 

19 

.223 
 

.005 

*p<.05 
            เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี 

 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามตารางท่ี 8 

 
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง  

พฤติกรรม n คะแนนเต็ม X SD t    df p-value 

กลุมทดลอง    กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง 
กลุมควบคุม   กอนการทดลอง 
                      หลังการทดลอง      

12 
12 
9 
9 

56 
56 
56 
56 

46.58 
51.75 
45.11 
47.22 

4.73 
2.30 
3.55 
4.12 

4.64* 
 

1.69 

11 
 
8 

.001 
 

.130 

*p<.05 
8.อภิปรายผลการวิจัย 
            การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับ
อันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม  การ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองไดรับความรูจากกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพเพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชโดยการใหความรู  อภิปรายกลุมและ
เยี่ยมบาน  มีคะแนนเฉลี่ยความรูสูงกวากลุมควบคุม
และสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 สําหรับกลุม
ควบคุมท่ีไดรับความรูจากการแจกเอกสารแผนพับให
ไปศึกษาเอง พบวา ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
ความรูเพ่ิมข้ึนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ.05 อาจเนื่องจากประชาชนกลุม
ควบคุมท่ีเขารวมวิจัย สนใจศึกษาความรูจากเอกสาร
แผนพับท่ีแจกใหซึ่งมีรายละเอียดชัดเจน อานเขาใจ
งาย และศึกษาความรูจากแหลงอื่นๆ ทําใหมีความรู
เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของกิติศักด์ิ เมืองหนู 
[8] พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ยความรู เกี่ ยวกับการเ ลือกซื้อ  และบริโภค
ผลิตภัณฑ อาหารท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มากกวากอน
การทดลองและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 
 

 
             เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร 
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยความรูเพ่ิมข้ึนสูงกวากลุมควบคุม และสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เปนไปตามสมมติฐาน ขอ 1 สอดคลองกับการศึกษา
ของเนตรชนก เจริญสุข [9] พบวา คะแนนเฉลี่ย
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของชาวนา หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการ
ปฏิบัติการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยาง
ปลอดภัย พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนสูง
กวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เปนไปตามสมมติฐาน
ขอ 2 สําหรับกลุมควบคุมภายหลังการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ.05  แตคะแนนเฉลี่ยก็ยังอยูในระดับปานกลาง 
เนื่องจากกลุมทดลองไดรับความรู ไดรับการกระตุน
เตือนและเยี่ยมบานเพ่ือติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติท่ี
ถูกตอง  ทําใหมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติท่ี
ถูกตองสูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับเอกสารแผนพับ



อยางเดียว สอดคลองกับอรวรรณ คําวิไล [10]  พบวา 
กอนการใหสุขศึกษา เกษตรกรในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมอยูในระดับปาน
กลาง ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตรของเกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีถูกตอง
เพ่ิมข้ึนสูงกวากลุมควบคุม และสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐานขอ 2     สอดคลองกับการศึกษาของ 
สุจิตรา ยอดจันทร [11]  พบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลอง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองสูงกวากอนการทดลอง
และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคลองกับการศึกษาของรวิภา บุญชูชวย [12] 
พบวา หลังการทดลอง เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ิมข้ึนสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

9. สรุปผลการวิจยั 
            การสรางเสริมสุขภาพท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ทําใหประชาชนและเกษตรกรผูเขารวมวิจัย ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนกวากอนการ
ทดลองสําหรับพฤติกรรมเรื่องการสวมรองเทาบูทยาง
ท่ีมีความสูงอยางนอยครึ่งนองในขณะฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และการใชหนากากปองกันระบบ
ทางเดินหายใจขณะฉีดพนสาร เคมี มีการปฏิบัติท่ี
ถูกตองเพ่ิมข้ึนแตการปฏิบัติยังอยูในระดับปานกลาง  
สวนใหญประชาชนจะใชถุงเทาผาเพ่ือปองกันเปลือก
หอยหรือของมีคมบาด แตไมสามารถปองกันสารเคมี
เขาสูรางกายทางผิวหนังได เนื่องจากการสวมรองเทา 

บูทยางลงพ้ืนท่ีนาหรือแหลงเกษตรอื่นๆทําใหรองเทา
ติดหลมในดิน เดินลําบากและเหนื่อยมาก สําหรับ
หนากากปองกันระบบทางเดินหายใจ สวนใหญจะใช
ผาปดจมูกท่ีมีลักษณะปดท้ังศีรษะและหนาเปดเฉพาะ
บริเวณตา 
            ดังนั้น การดูแลสุขภาพประชาชนแบบครบ
วงจรอยางเปนองครวมในทุกมิติเชื่อมโยงท้ังรางกาย 
จิตใจ ครอบครัว สังคม ควบคูกับการดูแลแบบ
ผสมผสานในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรคและภัยท่ีเกิดจากการทํางาน โดยมีหนวย
ใหบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยให 
บริการสุขภาพแบบผสมผสาน ซึ่งพยาบาลอนามัย
ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน
ใหมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตร รวมท้ังการประสานสรางความรวมมือกับ
เครือขายท่ีเกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล 
เกษตรตําบลรวมถึงชุมชนและครอบครัวเพ่ือใหมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพเกษตรกร ผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถนําไปใชกับกลุมควบคุมเพ่ือใหไดรับความ
รูเทาเทียมกับกลุมทดลองและเปนประโยชนในการ
ลดจํานวนผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

10. กิตติกรรมประกาศ 
            ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ี
ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เปนท่ีปรึกษา
และใหคําแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ 
           ขอขอบพระคุณประชาชนหมู     8 ถึง หมู 16 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ท่ีใหความ
รวมมือในการเขารวมวิจัย 
           ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ และเจาหนาท่ี
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลอง
สาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ต.คลอง
สาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ท่ีใหความรวมมือและ



ชวยเหลืองานวิจัยครั้งนี้ ทําใหงานวิจัยสําเร็จไปได
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