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รายงานการวิจัย 
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมแรงจูงใจรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

The Effects of the Protection Motivation Theory and Social Support 
 on Chemical Pesticides Use Among Farmers at Bandan District, 

 Buri Ram Province 
 

เบญจมาศ  ทองมาก1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยแบบกึ่งทดลองเรื่องนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ปองกันโรค และการปฏิบัติตัวในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
เพื่อปองกันโรคจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช กับแรงสนับสนุนทางสังคมและการ
ปฏิบัติตัว กลุมตัวอยางจํานวน 80 คน เลือก
ตัวอยางตามเกณฑและสุมตัวอยางแบบงาย 
จาก 2 หมูบาน ในอําเภอบานดาน จังหวัด
บุรีรัมย ใชเปนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน ซ่ึง
ไดรับโปรแกรมอบรมและติดตามเยี่ยมบาน 
โดยมีกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 40 คน
เชนเดียวกัน  ทําการศึกษาระหวางเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2554 เก็บขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย รอย
ละ  สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  Independent       
t-test, Paired t-test, Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient    

  ผลการวิจัยพบวา  หลังจากการ
ทดลอง กลุมทดลองมีแรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรค  การรับรูโอกาสเสี่ยง  การรับรูความ
รุนแรง ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนอง และการปฏิบัติตัวในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรดีขึ้นกวากอนทดลอง และดีกวากลุม
เปรี ยบ เที ยบ  อย างมีนั ย สํ าคัญทางสถิติ 
(p<.001)  และพบวา แรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรค  มี คว ามสั มพันธท า งบวก  กั บแรง
สนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรค มีความสัมพันธทางบวก กับการปฏิบัติ
ตัวในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< .001)     
 
คําสําคัญ แรงจูงใจ แรงสนับสนุนทางสังคม  
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The purpose of this Quasi-

experimental research were to study the 
disease protection motivation and practices 
to prevent chemical pesticides among 
farmers, relationship between the disease 
protection motivation and social support 
together with their practices. Forty farmers 
were selected by given criteria and simple 
random sampling from two villages in 
Bandan District Buri Ram Province. Forty 
individuals were used for study group with 
training and home visits, and the other forty 
individuals were used as comparison group.  
The study was carried out during October – 
December, 2011. The data were collected by 
interview and analyzed for Percentage, 
Mean, Standard Deviation, Paired t - test, 
Independent t - test, and Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient.  

The results revealed that after 
receiving the intervention, the experimental 
group had better disease protection 
motivation, perceived risk, perceived 
severity, self efficacy, response efficacy and 
practices for a prevent of chemical pesticides 
among farmers than before the study and 
higher than comparison group (p< .001). It 
was also found that the disease protection 
motivation of experiment group had positive 
correlation with was social support and 
practices (p< .001).   

Key   Word Protection Motivation Theory  
Social Support Chemical Pesticides Use 
 
ความเปนมาและความสําคญั 
          ประเทศไทยมีประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เปนกําลังสําคัญ
ที่ เปนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2540-2554) ซ่ึงสนับสนุนการขยายพื้นที่
การเกษตรแบบยั่งยืนที่ไมพึ่งพาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหมีพื้นที่ไมต่ํากวารอยละ 20 ของ
พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ  จ น ถึ ง แ ผ น
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับที่ 
3 (พ.ศ.2550-พ.ศ. 2554) ที่กําหนดเปาหมาย
ใหการใชสารเคมีในเกษตรกรรมลดลงเหลือ
รอยละ  70 สถิติการนํา เข าสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตลอดเวลา 14 ปที่ผานมา กลับ
สะทอนให เห็นวานโยบายระดับชาติไม
สามารถลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแต
อยางใด ยิ่งไปกวานั้นทิศทางของภาคเกษตร
ไทยยังพึ่งสารเคมีมากขึ้นทุกๆป  ทําใหสงผล
กระทบสําคัญตอสุขภาพของเกษตรผูใชและ
ผูบริโภค ส่ิงแวดลอม รวมถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 
 จากการรายงานของศูนยอนามัย
ส่ิงแวดลอมเขต 5 นครราชสีมา ป พ.ศ. 2551 
ที่ไดทําการตรวจเลือดเกษตรกร หาปริมาณ
เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส ในเขตนี้พบวาผูใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีผลการตรวจเลือดอยู
ในภาวะเสี่ยงและไมปลอดภัยสูงถึงรอยละ 23 
ในจังหวัดบุรีรัมย พบวา ผูใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีผลการตรวจเลือดอยูในภาวะเสี่ยง
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รอยละ 21.4 และอําเภอบานดานพบวา ผล
การตรวจเลือดอยู ในภาวะเสี่ ยงและไม
ปลอดภัย ป พ.ศ. 2549 รอยละ 75.13 ป พ.ศ. 
2550 รอยละ 40  ป  พ.ศ. 2551  รอยละ 36.18 
ป พ.ศ. 2552 รอยละ 35.96 และเพิ่มมากขึ้น
อีกในป พ.ศ. 2553  รอยละ 42  (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบานดาน,2553)  
 วิธีการปองกันในการแกไขปญหา
การเจ็บปวยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ
การแกไขพฤติกรรมซึ่งจะตองใชกระบวนการ
ที่เปนขั้นตอนและเขาใจสาเหตุที่แทจริงของ
พฤติกรรม จึงจะสามารถปองกันพฤติกรรมที่
ไม ถูกตอง  และมีผลทําให เกิดการสร าง
พฤติกรรมใหม และเมื่อปฏิบัติแลวทําใหเกิด
ประโยชนตอผูปฏิบัติจริง ซ่ึงในการที่จะทํา
ใหบุคคลมีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมนั้น  ตามปกติแลวมิใช เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นไดงาย  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เปนกระบวนการที่ ซับซอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ 
จําเปนตองอาศัยแนวคิด และทฤษฎีตางๆที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรม 

จากแนวคิดทฤษฎีแรงจู งใจ เพื่ อ
ปองกันโรค  มีความเชื่อวาแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคนั้นจะทําไดดีที่สุดเมื่อบุคคลนั้น
เห็นวา อันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง บุคคลมี
ความรูสึกไมมั่นคงตออันตรายนั้น บุคคลเชื่อ
วา การตอบสนองในการปรับตัวเปนวิธีการที่
ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้น บุคคลมีความ
เชื่อมั่นในตนเองที่จะสามารถปฏิบัติการ
ปรับตัวตอบสนองนั้นไดอยางสมบูรณ ซ่ึง
ผูวิจัยสนใจนํามาใช เพื่อเปนแนวทางให

เกษตรกรปองกันตนเองจากอันตรายจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  คือ   แรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค และแรงสนับสนุนทางสังคม   
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัย  โดย
การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ  รวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม  มาจัดโปรแกรมสุข
ศึกษาเพื่อให เกษตรกรปฏิบัติตนในการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกร  อําเภอบานดาน  จังหวัด
บุรีรัมย เพื่อเปนรูปแบบการดําเนินงาน ใน
การปองกันอันตราย และแกปญหาดังกลาว ที่
อาจจะเกิดจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อศึกษาประสิทธิผลแรงจู งใจ
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตอการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอ
บานดาน จังหวัดบุรีรัมย  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi- experimental Research) โดยแบง
ประชากรที่ ศึ กษาออกเปน  2 กลุม  เปน
การศึกษาแบบ Two group Pretest  - Posttest  
Design  โดยจัดโปรแกรมการปองกันตนเอง
ในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหแกกลุม
ทดลอง โดยมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้      
        O1                X               O2 

       O3                                  O4     

O1   แทน   การเก็บขอมูลกอนการทดลองของ
กลุมทดลอง 
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O2   แทน   การเก็บขอมูลหลังการทดลองของ
กลุมทดลอง 

O3   แทน   การเก็บขอมูลกอนการทดลองของ
กลุมเปรียบเทยีบ 

O4   แทน   การเก็บขอมูลหลังการทดลองของ
กลุมเปรียบเทยีบ 

X    แทน   โปรแกรม ที่จัดใหโดยผูวจิัย 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
เปนเกษตรกรที่ปลูกผัก จํานวน 80 คน โดย
แบงกลุมทดลอง หมูที่ 7  บานโยนชา   ตําบล
บานดาน  อําเภอบานดาน  จังหวัดบุรีรัมย  
จํานวน  40 คน และ กลุมเปรียบเทียบ หมูที่ 1 
บานปราสาท ตําบลปราสาท  อําเภอบานดาน  
จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 40  คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ข อมู ล  เ ป น แบบสั มภ าษณ ที่ ผู วิ จั ย  ใช
สัมภาษณกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ มี
ทั้งหมด  8  สวน  
 2) เครื่องมือที่ ใชในการทดลอง 
โปรแกรมทดลอง โดยจัดกิจกรรมตามทฤษฏี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค และแรงสนับสนุน
ทางสังคม 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1)วิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะ
ประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) การเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยภายในกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Paired t-test 

 3) การเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุม
เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองโดยใช
สถิติ สถิติ Independent t-test    

 4 )  ทดสอบความสัมพันธ ใชค า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ ของ เพี ย ร สั น 
Pearson’sMoment Correlation Coeffecient 
 
ผลการวิจัย 

เกษตรกรกลุมตัวอยาง ทั้ง  2  กลุมมี
คุณลักษณะทางประชากรที่ ใกล เคียงกัน 
อายุกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม สวนใหญจะมีอายุ
ระหวาง  41 - 50  ป  การศึกษาระดับประถม
ศึกษา  ชนิดของผักที่ปลูกกลุมทดลองสวน
ใหญปลูกแตงกวา กลุมเปรียบเทียบปลูก ถ่ัว
ฟกยาว  ระยะเวลาที่ใชสารเคมีกลุมทดลอง 
จะใชสารเคมี 3 – 4 ป สวนกลุมเปรียบเทียบ
จะใชสารเคมี 7 ปขึ้นไป ความถี่ในการใช
สารเคมี กลุมทดลองจะใช 2-3 คร้ังตอเดือน 
สวนกลุมเปรียบเทียบจะใช 2-3 คร้ังตอเดือน 
ระยะเวลาที่ใชในการฉีดพนแตละครั้งจะใช
เวลา 1 ช่ัวโมง การเจ็บปวยจากการแพพิษ
สวนใหญจะไมเคยเจ็บปวย การตรวจปริมาณ
ระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสของกลุม
ทดลอง กอนการทดลองอยูในระดับเสี่ยง -ไม
ปลอดภัย รอยละ 67.50 หลังการทดลองระดับ
เสี่ยง – ไมปลอดภัยลดลงเหลือ รอยละ 47.50  
    การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายใน
กลุมทดลอง กอนการทดลองคะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ ง  4  ดาน 
คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดาน
การรับรูโอกาสเสี่ยง ดานความคาดหวังใน
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ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตัว 
อยูในระดับปานกลาง และดานการรับรูความ
รุนแรง ดานความคาดหวังในประสิทธิผล อยู
ในระดับมากและหลังการทดลองคะแนน
เฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ง 4 ดาน 
คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดาน
การรับรูโอกาสเสี่ยง ดานความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ดานการรับรูความ
รุนแรง ดานความคาดหวังในประสิทธิผล 
และการปฏิบัติตัว อยูในระดับมาก ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .001)   
  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบหลังการ
ทดลองกลุมทดลอง คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจ
เพื่อปองกันโรครวมทั้ง 4 ดาน คะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดานการรับรูโอกาส
เสี่ยง ดานความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง ดานการรับรูความรุนแรง ดานความ
คาดหวังในประสิทธิผล และการปฏิบัติตัว อยู
ในระดับมาก  สวนในกลุมเปรียบเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ง 
4 ดาน คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค  
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง  และการปฏิบัติตัว  
อยูในระดับปานกลาง และดานการรับรูความ
รุนแรง ดานความคาดหวังในประสิทธิผล อยู
ในระดับมาก โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากกวากลุม เปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)   

 แรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ง 4 
ดาน แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดานการรับรู 

ค ว า ม รุ น แ ร ง  ด า น ค ว า ม ค า ดห วั ง ใ น
ความสามารถตนเอง ดานความคาดหวังใน
ประสิทธิผลมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง
กับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .001)  และดานการรับรูโอกาส
เสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลางกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) และหลังการ
ทดลอง แรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ง 4 
ดาน แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดานการรับรู
โอกาสเสี่ยง  ดานการรับรูความรุนแรงมี
ความสัมพันธทางบวกระดับสู งกับแรง
สนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติ (p<.001) และดานความคาดหวังใน
ความสามารถตนเอง ดานความคาดหวังใน
ประสิทธิผลมีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)   

แรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมทั้ง 4 
ดาน แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคดานการรับรู
ค ว า ม รุ น แ ร ง  ด า น ค ว า ม ค า ดห วั ง ใ น
ความสามารถตนเอง ดานความคาดหวังใน
ประสิทธิผลมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง
กับการปฏิบัติตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
(p <.001) และดานการรับรูโอกาสเสี่ยงมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
การปฏิบัติตั วอย างมีนั ย สํ าคัญทางสถิติ         
(p <.001) และหลังการทดลอง แรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรครวมทั้ง  4 ดาน  แรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ดานการ
รับรูความรุนแรงมีความสัมพันธทางบวก
ระดับสูงกับการปฏิบัติตัวอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ (p<.001) และพบวาแรงจูงใจเพื่อปองกนั
โรคดานความคาดหวังในความสามารถ
ตนเอง ดานความคาดหวังในประสิทธิผลมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
การปฏิบัติตั วอย างมีนั ย สํ าคัญทางสถิติ         
(p < .001) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากการทดลอง กลุมทดลองมี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค การรับรูโอกาสเสี่ยง 
การรับรูความรุนแรง  ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนอง  และการ
ปฏิบัติตัวในการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรดีขึ้นกวา
กอนทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.001)  และพบวา 
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความสัมพันธ
ท า งบวก  กั บแรงสนับสนุนทางสั งคม 
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความสัมพันธ
ทางบวก  กับการปฏิบัติตัวในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .001)     
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย  

1. ควรจัดการดําเนินงานและกิจกรรม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน และ
ควรใชส่ือ คูมือตางๆ ประกอบ เพื่อใหเห็นภาพ
ชัดเจน ซ่ึงจะเปนแรงกระตุนใหเกษตรกรเห็น
ความสําคัญในการปฏิบัติตัวในการปองกัน

อันตรายจาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดย
คูมือตางๆ ก็สามารถจัดทําไดดวยตนเอง  

 2. ควรใหความสํ าคัญในการจั ด
กิจกรรมใหกับชุมชนในการปองกันอันตราย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหแกเกษตรกร โดย
การใหข อมูลข าวสาร  ป ายกระตุนเตือน
เกษตรกรใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองได  เจาหนาที่
จํ าเปนตองเยี่ ยมบาน อาจจะเยี่ ยมรวมกับ
กิจกรรมอื่นซึ่งมีการออกเยี่ยมอยูแลว พรอมทั้ง
ควรใหคําแนะนํา และการสนับสนุนอุปกรณ
ปองกันตนเองแกเกษตรกร 
ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป 

1. หากจะทําการศึกษาวิจัยในลักษณะ
เดียวกันนี้ ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามการ
ปฏิบัติตัวของกลุมเกษตรกร เพื่อติดตามดูความ
คงทนวามีการปฏิบัติตลอดไปหรือไม 

2. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรทําการ
สังเกต และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกลุม
เปรียบเทียบดวย เพื่อจะไดนําขอมูลที่ศึกษามา
เปรียบเทียบ และอธิบายสนับสนุนการวิจัยได
ตอไป 

3. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรใช
สมุนไพรรางจืดมาใชการลดระดับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในกระแสเลือดในกลุมเกษตรกรที่มีผล
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ที่ระดับ เสี่ยง-
ไมปลอดภัยและบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะ
ไดนําขอมูลที่ศึกษามาเปรียบเทียบและอธิบาย
สนับสนุนการวิจัยไดตอไป 

 ควรศึกษาถึงกลวิธีและรูปแบบอื่นๆ 
ที่จะทําใหเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกํ าจัด
ศัตรูพืช 
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