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บทคัดย่อ 

วิจ ัยครั้งนี้เป  นการว ิจ ัยเช ิงสำรวจ เพ่ือศ  กษาความส ัมพ ันธ ์ของป ัจจ ัยนำ ป ัจจ ัยเอ ื้อ ป ัจจ ัยเสร ิม ก ับพฤต ิกรรม
เสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคม ีของผู ้ประกอบอาชีพไร ่อ ้อย บ ้านตล ุกชั่งโค ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองค า 
จ ังหวัดนครราชส ีมา กลุ ่มต ัวอย ่าง ค ือ ผู ้ประกอบอาชีพไร ่อ ้อยตั้งแต่ 3 ป ีข น้ไป มีจำนวน 138 คน โดยการเลือกแบบ
บังเอ ิญ เคร่ืองม ือที่ใช ้ในการเก  บรวบรวมข ้อม ูล ค ือ แบบสอบถามที่ผู ้วิจ ัยสร ้างข ้น การวิเคราะห ์ข ้อม ูลใช้ค ่าร ้อยละ 
ค ่าเฉลี่ย ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการศ  กษา พบว่า 
1.  ป ัจ จ ัยนำ ประกอบด ้วย ความรู้ ความเชื่อ และค ่าน ิยมในการใช ้และการป ้องก ันสารเคม ีของผู ้

ประกอบอาช ีพไร ่อ ้อยอยู ่ในระด ับปานกลาง ม ีความส ัมพ ันธ ์ด ้านบวกก ับพฤต ิกรรมเสี่ยงในการใช ้และการ
ป้องกันสารเคม ีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท ี่ระดับ .05 

2.  ป ัจจ ัยเอ ื้อการใช ้สารเคม ีและการป ้องก ันสารเคม ีของผู ้ประกอบอาช ีพไร ่อ ้อย อยู ่ในระด ับดี ม ี
ความส ัมพ ันธ ์ด ้านบวกก ับพฤต ิกรรมเส ี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคม ีของผู ้ประกอบอาชีพ ไร ่อ ้อย อย ่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ป ัจจ ัยเสร ิมม ีความส ัมพ ันธ ์ด ้านบวกก ับพฤต ิกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู ้ประกอบอาชีพ
ไร่อ้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมเสี่ยง, การใช้และการป้องกันสารเคมี, ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 
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Abstract 
This purpose of this study were Survey research to the factor of relationship to risk behavior 

to used and chemical protection of Sugarcane farmers : Case Study Ban Taluk Chang Ko, Nong Hoi 
Sub-district, Phra Thong Kham district, Nakhon Ratchasima Province. The sample consisted of 138 
people from sugarcane farmers over 3 years. Obtained by accidental sampling. The instrument used 
was questionare. Data were analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation and 
Peason Correlation coefficient. 

The results of the study were as follows : 
1.  Lead factor of chemical used and chemical protection of sugarcane farmers include are 

knowledge, believe and values of chemical used and chemical protection of  sugarcane were at the 
moderate level  and the positive relationship with the risk behavior on used chemicals of sugarcane  
farmers  statistically significant at .05 level. 

2.  The contributing factor of chemical used and chemical protection of sugarcane farmers 
was at the good level and the positive relationship with the risk behavior on used chemicals of 
sugarcane farmers statistically significant at .05 level. 

3.  The factor supplement had the positive relationship with the risk behavior on used 
chemicals of sugarcane farmers statistically significant at .05 level. 
Keywords : Risk behavior, Used and chemical protection, Sugarcane farmers 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

อ้อยเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะนอกจากมีเกษตรกรจ านวนไม่น้อยที่
ประกอบอาชีพในการเพาะปลูกอ้อยแล้ว อ้อยยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย ซ ่งมีการผลิตเพื่อใช้
บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การผลิตอ้อยและน้ าตาลจ งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่เดิมนั้นแหล่ง
การผลิตอ้อยโรงงานที่ส าคัญจะอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อย่างไรก ตามในปัจจุบันพบว่า
แหล่งผลิตอ้อยได้มีการกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มมากข ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ประภาภรณ์ พวงเนียม, 2554) 

ปัญหาส าคัญของการปลูกอ้อย คือ ปัญหาโรคอ้อย โรคใบข้าวอ้อย โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้ โรคแส้ด า 
และโรคราสนิม เป็นต้น และปัญหาที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้อย เช่น หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และปลวก เป็นต้น ซ ่งมี
ผลท าให้ผลผลิตอ้อยลดลง เป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโดยตรง และ
เศรษฐกิจของประเทศในทางอ้อมด้วย (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลกระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการปลูกอ้อยเป็นจ านวนมาก เช่น 
สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดแมลงและอ้อย เป็นต้น ท าให้เกษตรกรมีโอกาสสัมผัสพิษต่างๆ ได้ง่าย ซ ่งสารพิษ
ดังกล่าวโดยเฉพาะสารเคมีก าจัดวัชพืชจากพวกอาทราซีน และพาราควอท จะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ คอแห้ง       
เป็นต้น (สุวัฒน์ คุรุวาสี, 2546) เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในการผลิตอ้อยที่ไม่
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ถูกต้องท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ได้แก่ เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผิวหนัง เป็นผื่น และ
สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรเคยมีอาการแพ้สารเคมี (แก้วตา บุญธรรม, 2549) 

จากสถิติผู้ที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเคมีของต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา จาก
จ านวน 109 คน พบว่า จ านวนคนที่มีค่าปกติมี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 จ านวนคนที่มีค่าปลอดภัย 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 จ านวนคนที่มีความเสี่ยง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29 และจ านวนคนที่มีค่าที่ไม่ปลอดภัย 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.67 จะเห นว่าจ านวนคนที่มีค่าปกติ และมีค่าปลอดภัยจากความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีนั้นมีเพียง 16 คน 
และ 23 คน มีจ านวนที่เมื่อเทียบกับจ านวนคนที่มีความเสี่ยงและมีค่าที่ไม่ปลอดภัย คือ 57 คน และ16 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท านบพัฒนา, 2560) ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ต าบลหน ่งที่ประชากรในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าไร่อ้อยเป็นส่วนมาก และในการท าไร่อ้อยส่วนมาก
มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลายยิ่งข ้นเพราะชาวบ้านในต าบลหนองหอยมีความเชื่อว่าจะช่วยก าจัดศัตรูพืชและ
ผลผลิตยังเพิ่มข ้น 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจศ กษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการ
ป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระค าทอง จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศ กษาความสัมพันธ์ของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกัน
สารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระค าทอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพ    
ไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข ้นในด้านพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีของผู้ประกอบ
อาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ และค่านิยมในการใช้และการป้องกันสารเคมี 
2.  ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การได้รับการอบรม แหล่งให้ข้อมูล และการศ กษาหาข้อมูลการใช้และการ

ป้องกันสารเคมี  
3.  ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย รายได้จากการท าไร่อ้อย 
4.  พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม มีความสัมพ ันธ์ก ับพฤต ิกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องก ันสารเคม ีของผู้
ประกอบอาชีพไร ่อ ้อย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศ กษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากรที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยทั้งเพศชายและเพศหญิง ในบ้านตลุกชั่งโค 

ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 233 คน  
1.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 3 ปีข ้นไป มีจ านวน 

215 คน ค านวณได้จากโปรแกรมค านวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรโดยสูตรของ Krejcie & Morgan จ ง
ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 138 คน  

ปัจจัยนำ 
- ความรู้ในการใช้และการป้องกันสารเคม ี 
- ความเชื่อในการใช้และการป ้องก ันสารเคม ี 
- ค่านิยมในการใชแ้ละการป ้องก ันสารเคมี 

ปัจจัยเอือ้ 
- การอบรมการใช้และการป ้องก ันสารเคม ี 
- แหล่งให้ข้อมูลการใช้และการป้องกันสารเคม ี 
- การศ  กษาหาข ้อมูลการใช้และการป้องกัน
สารเคม ี 
 

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกัน
สารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 
 

ปัจจัยเสริม 
- รายได้จากการทำไร่อ ้อย 
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เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) ประกอบอาชีพไร่อ้อยตามคุณสมบัติต้องท าไร่อ้อย 3 ปีข ้นไป 2) สามารถอ่าน
ภาษาไทยออก เขียนภาษาไทยได้ 3) อาศัยอยู่ในบ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า  จังหวัด
นครราชสีมา 

เกณฑ์การคัดออก คือ 1) ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยที่ย้ายถิ่นฐาน 2) ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ยินยอมในการตอบวิจัย  
2.  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 
2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค 

ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศ กษา สถานภาพสมรส โรค
ประจ าตัว การตรวจสุขภาพประจ าปี ระยะเวลาในการใช้สารเคมี และจ านวนการท าไร่อ้อยต่อปี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยน า 
   1.  ความรู้ในการใช้และการป้องกันสารเคมี ลักษณะของค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบว่า ถูก หรือ ผิด 
   2.  ความเชื่อในการใช้และการป้องกันสารเคมี ลักษณะของค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 

ชนิดเลือกตอบ 5 ระดับ ประกอบด้วย เห นด้วยอย่างยิ่ง เห นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห นด้วย และไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 
   3.  ค่านิยมในการใช้และการป้องกันสารเคมี ลักษณะของค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด

เลือกตอบ 5 ระดับ ประกอบด้วย เห นด้วยอย่างยิ่ง เห นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห นด้วย และไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเอ้ือ ประกอบด้วย การได้รับการอบรมการใช้และการป้องกันสารเคมี มีแหล่งให้

ข้อมูลการใช้และการป้องกันสารเคมี และการศ กษาหาข้อมูลการใช้และการป้องกันสารเคมี ลักษณะของค าถามเป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิดเลือกตอบ 5 ระดับ ประกอบด้วย เห นด้วยอย่างยิ่ง เห นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห นด้วย 
และไม่เห นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเสริม คือ รายได้จากการท าไร่อ้อยต่อปี ประกอบด้วย รายได้ต่ ากว่า 50,000/ปี 
50,001 – 150,000/ปี 150,001 – 200,000/ปี และมากกว่า 200,000/ป ี

ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ลักษณะ
ของค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิดเลือกตอบ 4 ระดับ ประกอบด้วย ปฏิบัติเป็นประจ า (7 ครั้ง/
สัปดาห์) ปฏิบัติบ่อยครั้ง (4 – 6 ครั้ง/สัปดาห์) ปฏิบัติบางครั้ง (1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์) และไม่เคยปฏิบัติ 

2.2  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผลการว ิเคราะห ์ค ่าความยากง่ายของแบบสอบถามด้านความรู้ มีค่าเท่ากับ 0.483  ค่าอ านาจจ าแนกของ

แบบสอบถามด้านความเชื่อ ค ่าน ิยม ป ัจจ ัยเอ ื้อ ป ัจจ ัยเสร ิม และพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมี
ของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย มีค่าเท่ากับ 0.629  การหาค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบสอบถามด้านความรู้ มี
ค่าเท่ากับ 0.708  การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเชื่อ ค่านิยม ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย มีค่าเท่ากับ 0.798 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทั้งหมด 5 ตอน แบบสอบถามผู้ประกอบอาชีพ     ไร่

อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้ 
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3.1  คณะผู้วิจัยติดต่อของหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก บเครื่องมืองานวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ถ งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตลุกชั่งโค 
ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

3.2  คณะผู้วิจัยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย และผู้ใหญ่บ้าน บ้านตลุกชั่งโค ต าบล
หนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการศ กษาวิจัย เพื่อขอความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการเก บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

3.3  คณะผู้วิจัยเก บข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยในพื้นที่ ต าบลหนอง
หอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 138 คน 

3.4  เก บรวบรวมข้อมูลเครื่องมืองานวิจัยแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน าข้อมูล
มาบันท กข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร จรูปคอมพิวเตอร์ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  ความรู้ในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมี ความเชื่อในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมี 

ค่านิยมในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมี ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีของผู้

ประกอบอาชีพไร่อ้อย มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
4.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมี ความเชื่อในการใช้

สารเคมีและการป้องกันสารเคมี ค่านิยมในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมี ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับ
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย โดยหาค่าประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason 
product moment Correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.60  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 75.4 ส่วนใหญ่มีระดับการศ กษาระดับประถมศ กษาที่ 1-6 คิดเป็นร้อยละ 55.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 88.20 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 90.60 ส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
57.20  ระยะเวลาในการใช้สารเคมี คิดค่าเฉลี่ยได้ 7.71 ปี และจ านวนการท าไร่อ้อย คิดค่าเฉลี่ยได้ 42.65 ไร่ 

ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม 
ความรู้ในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ทั้งหมดอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 – 79.99 X = 76.08 SD =1.51 (Min = 22.22, Max =100)  ความเชื่อในการใช้และการป้องกันสารเคมี
ของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ทั้งหมดอยู่ระดับปานกลาง 2.60- 3.39 คิดเป็นร้อยละ 100 ค่านิยมในการใช้และการ
ป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ทั้งหมดอยู่ระดับปานกลาง 2.60- 3.39 คิดเป็นร้อยละ 100  ปัจจัยเอื้อที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ 
1.80-2.59 คิดเป็นร้อยละ 97.10 และระดับปานกลาง 2.60- 3.39  คิดเป็นร้อยละ 2.90 ปัจจัยเสริม คือ รายได้ของผู้
ประกอบอาชีพไร่อ้อยต่อปี ส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 – 150,000/ปี คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมามีรายได้มากกว่า 
200,000/ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.30 และน้อยสุดมีรายได้ 150,001 – 200,000/ปี คิดเป็นร้อยละ 15.90 
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พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ส่วนใหญ่อยูร่ะดับเสี่ยงน้อย (2.01 – 

3.00)  คิดเป็นร้อยละ 60.90 และอยู่ระดับเสี่ยงปานกลาง 1.01 – 2.00  คิดเป็นร้อยละ 39.10 
 

ตารางท ี่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมี
ของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ ้านตล ุกชั่งโค ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 
ตัวแปร n r p 

ปัจจัยนำ ประกอบด้วย  
     ความรู้ในการใช้สารเคมีและการป้องก ันสารเคม ีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ ้อย 

 
138 

 
.50* 

 
0.00 

     ความเชื่อในการใช้สารเคม ีและการป ้องก ันสารเคม ีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ ้อย 138 .64* 0.00 

     ค่านิยมในการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ ้อย 138 .64* 0.00 

ปัจจัยเอื้อ 138 .64* 0.00 

ปัจจัยเสริม 138 .67* 0.00 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
จากตาราง พบว่า ความรู้ในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย (r = .50, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ความเชื่อในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ( r = .64, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ค่านิยมในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใน
การใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ( r = .64, p = 0.00) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยเอื้อ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้
ประกอบอาชีพไร่อ้อย (r = .64, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยเสริม  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย (r = .67, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 ความรู้ในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใน
การใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย  (r = .50, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าปัจจัยน า  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมี
ของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ใน  ระดับเสี่ยงมากและเสี่ยงปานกลาง ระดับการศ กษาส่วนใหญ่มีกา รศ กษา
ระดับประถมศ กษา จ งท าให้ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยขาดองค์ความรู้ ขาดความตระหนักถ งการป้องกันสารเคมี ดังนั้น
ความรู้จ งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมี  ซ ่งสอดคล้องกับการศ กษาของ นฤมล 
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ธนัญไชย (2548) ศ กษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของนักเรียนจากครอบครัว
เกษตรกรในอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยและมีพฤติกรรมทั้ง
ก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้ ภาพรวมของการใช้สารเคมีปราบสัตรูพืชอยู่ในระดับเหมาะสม ดังนั้น ความรู้ความเข้า ใจ
และพฤติกรรมในภาพรวมในการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชมีความส าพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับการศ กษาของ พิริพัฒน์ ธรรมแงะ (2550) ศ กษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านแม่สายนาเลา ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
เกษตรกรเผ่าปกาเกอะญอส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.50 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าระดับการศ กษากับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมี 
ก าจัดศัตรูพืชพบว่า ระดับการศ กษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ไม่สอดคล้องกับการศ กษาของ เอกพล กาละดี และคณะ (2558) เพื่อศ กษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวบ้าน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้สารก าจัดศัตรูพืช และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม ร้อยละ 65.50 มีความรู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.50 การรับรู้เกี่ยวกับอันตราย
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ระดับปานกลาง ร้อยละ 59.00  ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model คือ ความรู้
เป็นปัจจัยหน ่งของปัจจัยที่น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ ประกอบอาชีพ ดังนั้น การวางแผน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกิจกรรมอื่น  
  ปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย   
(r = .64, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ว่าปัจจัยเอ้ือ                  มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ทั้งนี้เนื่องจาก   ผู้
ประกอบอาชีพไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวประกอบกับยุคปัจจุบันเป็นยุคการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน  จากการ
ใช้อินเตอร์เน ต การสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ อินเตอร์เน ต เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ ทีวี วิทยุ  ป้าย
ประกาศ เป็นต้น ที่ช่วยสนับสนุนเอื้อต่อการมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพไร่ อ้อย 
สอดคล้องกับการศ กษาของ วิมลรัตน์ กุคทิง (2557) ศ กษาเรื่องความรู้พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพของ
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวล าพู  ผลการศ กษาพบว่า เกษตรกรก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเรื่องสารเคมี ร้อยละ 
51.20  ไม่สอดคล้องกับการศ กษาของ เอกพล กาละดี และคณะ (2558)   ศ กษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวบ้าน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้สารก าจัดศัตรูพืช และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการ ใช้สารเคมี     
ก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม ร้อยละ 65.50 มีความรู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.50 ปัจจัยเอื้อต่อการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สอดคล้องกับการศ กษาของ สยาม อรุณศรี มรกต  และคณะ (2551) ศ กษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรที่ท านาข้าวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าท่าจีน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช ในระดับต่ าถ งปานกลาง และไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชเลย เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชถูกต้อง  ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
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ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model คือ ปัจจัยเอื้อ หมายถ งคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซ ่งหมายรวมถ ง ความรู้
ของแต่ละบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ในบริษัท ดังนั้น การฝึกอบรม ความรู้และทักษะการใช้
อุปกรณ์ เครื่องจักร มาตรการการบ ารุงรักษา การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของ   ผู้ประกอบ
อาชีพ ถ้าผู้ประกอบอาชีพได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้และเพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย ก าหนดมาตรการบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ถูกต้อง และตรวจติดตามเป็นประจ ารณรงค์การสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และท าการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพลดน้อยลง 
 ปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย 
(r = .67*, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ว่า ปัจจัยเสริม                มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้
ประกอบอาชีพไร่อ้อยมีความต้องการปริมาณของผลผลิตจากการท าไร่อ้อยและรายได้จากการประกอบอาชีพไร่อ้อย จ ง
ท าให้ผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีในการใช้สารเคมีอยู่ในระดับเสี่ยงมาก  และ
ระดับเสี่ยงปานกลาง ผลของรายได้จากการท าไร่อ้อย จ งท าให้มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมี
ของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย  ซ ่งไม่สอดคล้องกับการศ กษาของ อรุณี จันไชยชนะ (2552) ศ กษาพฤติกรรมการป้องกัน
การสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตรกรปลูกสตรอเบอร์รี่ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติ  พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model คือ ปัจจัย
เสริมสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากพฤติกรรมหรือการกระท าของตนเอง  ซ ่งอาจเป็นได้ทั้งคนชมเชย รางวัลที่เป็นเงินหรือ
สิ่งของอาจจะเป็นบทลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท ดังนั้น ควรมีการแจ้งให้พนักงานรับทราบถ งกฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน และบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดกฎระเบียบรวมถ งการมีค่าตอบแทนเป็นเงินพิเศษประจ าปี (Bonus) หรือ
รางวัลพิเศษที่เหมาะสมจากบริษัทจะเพิ่มขวัญและก าลังใจให้พนักงานและจะส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพลดน้อยลง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลองหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ ความ
เชื่อ ค่านิยม ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย บ้านตลุกชั่งโค ต าบลหนองหอย อ าเภอ
พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 

2.  ควรขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกต าบลในอ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา และน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกัน และศ กษาแนวทางแก้ปัญหา หรือส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยต่อไป 
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