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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล และความรูในการจัดการสารเคมีอันตรายของเกษตรกรสวนยางพารา ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม ที่ผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และตรวจสอบคาความเที่ยงไดเทากับ 0.92 
วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน ระดับการศึกษา การดื่ม
แอลกอฮอล และ พ้ืนที่ในการทําสวนยางพารา มีความสัมพันธกับความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตรายกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) 
 
คําสําคัญ : ความรู, การจัดการสารเคมีอันตราย, เกษตรกรสวนยางพารา 
 
 

The Relationship between Personal Factors and Knowledge hazardous 
chemical management Behaviors of rubber framers at Ngio subdistrict, 

Thoeng district, Chiang Rai province 
Boontharika Morngam,1 Jutamas Tanchai,2 Warunee Phanwong,3  Thanaphon 

Khamthiang4 
 

Abstract 
 

 This research is a cross-sectional study. The objective were study the relationship 
between personal factors and knowledge in managing hazardous chemicals of rubber 
plantation farmers in Ngio Subdistrict, Thoeng District, Chiang Rai Province. Using simple 
random sampling method. The instrument used was a questionnaire that had been 
validated by 3 experts and the reliability was 0.92. Data were analyzed by computer 
program. The results of the study showed that education factors drinking alcohols and 
rubber plantation areas have a relationship with knowledge of hazardous chemical 
management with statistical significance (p <0.05) 
 
Keywords : knowledge, hazardous chemical management, rubber plantation framers 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 572 -



บทนํา 
 ยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งที่มีความจําเปนในการสงเสริมอาชีพและมี
โอกาสในการพัฒนาใหดี ยิ่ ง ขึ้ น  (สํ านั กงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร,2561) โดยพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกยางพารามากคือ ภาคใตรองลงมาคือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สัดสวนการ
ปลูกยางพารามีการขยายตัวตอเนื่อง แนวโนม
ผลผลิตยางพารา เมื่อพิจารณาเปนภาคพบวา
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวน
การเพ่ิมของผลผลิตมากข้ึน ทั้งนี้ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลผลิตยางพารา
มาก ไดแก จังหวัด เชียงราย พะเยา กําแพงเพชร 
เปนตน (สิทธิพัทธ  เลิศศรีชัยนนท,2556) ซึ่งในป 
2561 ภาคเหนือมีพ้ืนที่มีปลูกยางพาราทั้งหมด
ประมาณ  295 ,601.38 ไร  มีผลผลิตมากถึ ง 
180,737 ตัน (การยางแหงประเทศไทย ,2561)
  
 ปจจุบันมีการใชสารเคมีในสวนยางพารา
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก จึงสงผลให
เกิดอันตรายตอเกษตรกร ซึ่งสวนใหญมาจาก
พฤติกรรมการใชสารเคมีที่ไมเหมาะสมและการ
จัดการสารเคมีของเกษตรกรที่ไมถูกตอง จํานวน
ประชากรที่ไดรับพิษจากสารเคมีของแตละจังหวัด
เ พ่ิมขึ้นทุกป  โดย  1 ใน  10 อันดับ  มีจั งหวัด
เชียงรายท่ีมีประชากรท่ีไดรับพิษจากสารเคมี
อันตราย ในป 2556 จังหวัดเชียงรายอยูในลําดับที่ 
8 มีจํานวนผูปวย 327 คน และในป 2557 จังหวัด
เชียงรายยังมีจํานวนผูปวยไดรับพิษจากสารเคมี
อันตรายเพ่ิมข้ึนเปนลําดับที่ 7 มีจํานวนผูปวย 400 
คน 
 กระบวนการผลิตยางพาราประกอบไป
ดวยขั้นตอนหลักท่ีสําคัญ คือ การกรีดยาง การเก็บ
ยาง   ซึ่ งมีระยะเวลาการทํางานในชวงเวลา
กลางคืนตอเนื่องถึงเวลากลางวัน คือ ชวงเวลา
ประมาณ    03.00 - 06.00 น. ซึ่งทําใหตนยางให
ผลผลิตดี ทําให เกษตรกรชาวสวนยางพารามี
โอกาสสัมผัสกับปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ไมวาจะเปนทางดานกายภาพ ดานเคมี 
ดานชีวภาพ และดานการยศาสตร จากการศึกษา
งานวิจัยพบวาชาวสวนยางพารามีพฤติกรรมการใช
สารเคมีและมีการจัดการสารเคมีที่ไมเหมาะสม 
เชน ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ในขณะใชสารเคมี และบางครั้งมีการสูบบุหรี่
ในขณะพนสารเคมี เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอความรูในการ
จัดการสารเคมีอันตรายในเกษตรกรสวนยางพารา 
ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
     เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลและความรูในการจัดการสารเคมีอันตราย
ของเกษตรกรสวนยางพารา ตําบลง้ิว อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล และความรูในการจัดการสารเคมีอันตราย
ของเกษตรกรสวนยางพารา ตําบลง้ิว อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงพรรณนาท่ีใช
ระ เบี ยบวิ ธี การวิจั ยภาคตัดขวาง     (Cross 
sectional study) โดยใชแบบสอบถาม เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความรู
ในการจัดการสารเคมีอันตรายของเกษตรกรสวน
ยางพารา 
 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
         ประชากร ในการศึ กษาครั้ ง นี้  เป นผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน
ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 
1,113 คน (ที่มา: ขอมูลจากการยางแหงประเทศ
ไทย เชียงราย,2561) 
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   1.2 กลุมตัวอยาง 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลงิ้ว  อําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน เนื่องจาก
ผูวิจัยทําการคัดเลือกจากตัวแทนของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราท้ังหมด ในตําบลงิ้ว อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการคํานวณจํานวน
ของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรการคํานวณของ 
Taro Yamane (Taro Yamane. 1973 : 125) 
และทํ า ก า ร สุ ม ตั ว อย า ง แบบง า ย  ( Simple 
random sampling) ตามจํานวนกลุมตัวอยางแต
ละพ้ืนที่ 
  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
    เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยทบทวน
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีทั้งหมด 2 สวน
ดังนี้  
   สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 
   สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเร่ืองการจัดการ
สารเคมีอันตรายของเกษตรกรสวนยางพารา   
    เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความรู
เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี อันตราย คําถาม
เลือกตอบ 2 ระดับ คือ      ตอบ ใช = 1 , ไมใช = 
0 
ชวงคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) /    
จํานวนระดับที่ตองการ 
 = (32 – 0) / 3 
 = 10.66 คิดเปน 11 
  
ตารางท่ี 1 กําหนดเกณฑชวงคะแนนความรูเรื่อง
การจัดการสารเคมีอันตราย ดังนี้  
 

คะแนน ระดับความรู 
1 – 11 นอย 
12 – 22 ปานกลาง 
23 - 34 ดี 

  

การทดสอบเครื่องมือ 
    3.1 สรางเครื่องมือ คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
          3.1.1 กําหนดขอบเขตเน้ือหาที่จะสราง
แบบสอบถามและแนวทางในการเก็บขอมูล
ตลอดจนตัวแปรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเนื้อหาที่ตองการศึกษา และนิยาม
ศัพทเฉพาะ 
          3.1.2 ดํา เนินการสร าง พัฒนา
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบ และใชขอเสนอแนะเก่ียวกับความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไป
ทดลองใช 
   3.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
         3.2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเรียบรอยแลว
นํ า เสนอตออาจารยที่ ปรึ กษางานวิจั ย  และ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ความตรง (Validity) และความเหมาะสม
ของภาษา  (Wording)  จากนั้นจึ งนําแตละขอ
คําถามมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item-Objective Congruence : IOC) ซึ่งจาก
การประเมินพบวา โดยสวนใหญมีคาดัชนีความ
สอดคลองมากกวา 0.5 
        3.2.2 กา รต ร วจสอบคว าม เที่ ย ง ขอ ง
เครื่องมือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่
ผ านการตรวจสอบ  และปรับปรุ งแก ไข  โดย
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีลักษะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง   จํานวน 40 คน ไดคาความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสอบถามเทากับ 0.92
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
     4.1 การขอความอนุเคราะหในการทําวิจัยและ
เก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยขอความอนุเคราะห
จากคณบดีสํ า นักวิ ช าวิ ทยาศาสตร สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการออกหนังสือ 
ขออนุญาต การทําวิจัย และเก็บขอมูลถึง
ผูใหญบาน 24 หมูบาน ในตําบลง้ิว อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
     4.2 การชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  คณะผู วิ จั ย นําแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ความรูและพฤติกรรม 
ในการทํางานของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 
ตําบลง้ิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เขาพบ
ผูใหญบาน 24 หมูบาน ในตําบลงิ้ว เพ่ือขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา จํานวนทั้งหมด 400 คน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
    คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติในการ
วิเคราะห ดังนี้ 
     5.1 ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Statistics) 
             5.1.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม  ได แก  อายุ  น้ํ าหนัก  ส วนสู ง 
สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานะของ
อาชีพเกษตรกรสวนยางพารา ประสบการณในการ
กรีดยาง  โรคประจําตัว  การสูบบุหรี่  การด่ืม
แอลกอฮอล เครื่องดื่มชูกําลัง การดื่มกาแฟ การ
ออกกํ า ลั งกาย  พ้ื นที่ ในการ รับผิดชอบสวน
ยางพารา รายไดสุทธิ ระยะทางจากที่พักถึงสวน
ยางพารา ยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง การใช
อุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีระหวาง กรีด 
และเก็บขี้ยาง ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
สารเคมีในรอบ 1 ป และปจจัยดานความรูการ

จัดการสารเคมีอันตราย ใชสถิติในการแจกแจง
ความถี ่และรอยละ 
          5.1.2 ความรูในการทํางานของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราใน ตําบลง้ิว อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ประกอบดวย คําถามเก่ียวกับเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย หรือ SDS มีดังนี้ 1. ขอมูล
เกี่ ยวกับสารเคมี  และบริษัทผู ผลิตและหร ือ
จําหนาย 2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย 3. 
ส วนประกอบและข อม ูล เ กี ่ย วก ับส วนผสม 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 5. มาตรการผจญ
เพลิง 6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของ
สารโดยอุบัติเหตุ 7. การขนถายและเคลื่อนยาย
และการจัดเก็บ 8. การควบคุมการไดรับสัมผัสและ
การปองกันภัยสวนบุคคล 9. คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี 10. ความเสถียรและการ
เกิดปฏิกิริยา 11. ขอมูลทางดานพิษวิทยา12. 
ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ 13. ขอพิจารณาใน
การกําจัด 14. ขอมูลสําหรับการขนสง 15. ขอมูล
เกี่ยวกับกฎขอบังคับ 16. ขอมูลอื่นๆ  
  5.1.2.1 ผูวิจัยไดขอมูลตามจํานวน
ที่ตองการ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาปจจัยที่มีผลในการ
ทํางานของเกษตรกรชาวสวนยาพารา ในตําบลงิ้ว 
อํ า เภอ เทิ ง  จั งหวั ด เชี ย งราย  เ พ่ื อให ข อมู ล
สอดคลองกับวัตถุประสงค ที่ผูวิจัยตองการศึกษา 
                 5.1.2.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
การพรรณนา ทําการวิเคราะหขอมูลรายขอคําถาม
โดยใชสถิติ Chi – Square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย (n=400) 
 

ปจจัยสวนบุคคล ความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย Chi – 
Square 

P-Value 
ระดับนอย ระดับปาน

กลาง 
ระดับดี 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

5 90 93 5.58 0.61 
7 125 80   

อายุ (ป) 
     18 - 26 ป 0 0 3 3 0.42 

     27 - 35 ป 0 24 7 31  

     36 - 44  2 47 29 78  

     45 - 53  7 72 82 161  

     36 - 44  2 47 29 78  

     45 - 53  7 72 82 161  

     54 - 62  2 64 42 108  

     63  ปขึ้นไป 1 8 10 19  

สถานภาพ 
    โสด 1 35 21 57 0.54 

    สมรส 10 159 136 305  

    หยาราง 1 5 3 9  

    อยูดวยกันแต
ไมไดสมรส 

0 16 13 29  

ระดับการศึกษา 
  ไมไดศึกษา 0 15 4 19 0.00** 

  ประถมศึกษา 3 84 106 193  

  มัธยมศึกษาตน 1 25 37 63  

  มัธยมศึกษาปลาย/

ปวช. 

2 58 18 78  

  อนุปริญญา/ปวส. 6 23 8 37  

  ปริญญาตรี/สูงกวา
ปริญญาตรี 

0 10 0 10  
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
  

ปจจัยสวนบุคคล ความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย Chi – 
Square 

P-Value 
ระดับนอย ระดับปาน

กลาง 
ระดับดี 

สถานะของอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
   เจาของสวนยาง 10 151 139 5.69 0.58 

   ลูกจาง 2 64 34   

ประสบการณในการกรีดยางพารา 
  นอยกวา 1 ป 0 8 8 16 0.13 

  1-3 ป 2 64 42 108  

  4-6 ป 4 85 66 155  

  7-9 ป 5 49 24 78  

  10 ปขึ้นไป 1 9 33 43  

โรคประจําตัว      

  ไมมี 11 181 141 1.12 0.57 

  มี 1 34 32   

การสูบบุหรี่      

  ไมสูบ 11 170 127 3.24 0.20 

  สูบ 1 45 46   

การดื่มแอลกอฮอล      

  ไมดื่ม 9 149 91 12.23 0.00** 

  ดื่ม 3 66 82   

พื้นที่ในการทําสวนยางพารา (คน) 
  2-6 ไร  0 14 24 38 0.00** 

  7-11 ไร  2 87 59 148  

  12-16 ไร  5 42 51 98  

  17-21 ไร 4 59 36 99  

  22-26  ไร 0 7 1 8  

  27 ไร ขึ้นไป 1 6 2 9  
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 53) มีอายุ 36 – 53 ป (รอยละ 
59.7) มีน้ําหนัก 54 – 67 กิโลกรัม (รอยละ 62.7) 
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 48.3) มี
ประสบการณ 1 – 6 ป  (รอยละ 65.7)  ไมดื ่ม
แอลกอฮอล (รอยละ 62.3) ไมดื ่มเครื่องดื่มชู
กําลัง(รอยละ 64.7) ดื่มกาแฟ(รอยละ 59.3) มี
พ้ืนที่ทําสวนยางพารา 12 – 21 ไร (รอยละ49.2) มี
รายได 1,000 – 10,000 บาท (รอยละ 53.5) มีระยะ
การเดินทาง 1 – 10 กิโลเมตร (รอยละ  83.7) 
 
สวนที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย 
 จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยดาน ระดับ
การศึกษา การดื่มแอลกอฮอล และ พ้ืนที่ในการทํา
สวนยางพารา มีความสัมพันธกับความรูเร่ืองการ
จัดการสารเคมีอันตรายกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ( p < 0.05 ) อาจเนื่องมาจากระดับ
การศึกษา การดื่มแอลกอฮอล และ พ้ืนที่ในการทํา
สวนยางพาราอาจเน่ืองมาจากระดับการศึกษาท่ีมี
ความแตกตางกันนํามาสูประสบการณในเร่ืองการ
จัดการสารเคมีที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ ณัฐธญา วิไลวรรณ 
(2559) ศึกษาเร่ืองศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี กํ า จั ด
ศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธตอ
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร และการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลมีผลตอความรูเรื่องการจัดการสารเคมี
อันตรายของเกษตรกรสวนยางพาราอาจเนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดย
ปกติ เพศหญิงจะดื่มแอลกอฮอลนอยกวาเพศชาย
จึงสงผลใหความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย
อยูในระดับปานกลาง ไปถึงระดับดี สวนพ้ืนที่ใน
การทําสวนยางพารา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

อยูที่ 12-21 ไร และคอนขางมีประสบการณการ
ทํางานเยอะจึงใสใจเรื่องความรูเรื่องการจัดการ
สารเคมีอันตราย ที่ตนเองตองใชเปนประจําและ
จํานวนมากตามพ้ืนที่การทําสวนยาพารา 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย และขอเสนอแนะการ
วิจัยครั้งตอไป 

1. ควรเริ่มศึกษาต้ังแตการเตรียมการปลูก
ยางพารา เชน การเตรียมดินเพ่ือปลูกยางพารา     
การเพาะปลูกยางพารา และการดูแลรักษาตนยาง
จนกวาจะทําการกรีดยางได 
 2. การศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในตําบลง้ิว อําเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาไมสามารถกลาวอางสรุป
แทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ    
ไดเนื่องจากสภาพพ้ืนที่รูปแบบการผลิตยางพารา
ในแตละจังหวัดที่แตกตางกัน ดังนั้นหากตองการ
ทราบความรูเรื่องการจัดการสารเคมีอันตราย และ
พฤติกรรมการใชสารเคมีอันตรายของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ ควรจะศึกษา
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มี
สภาพพ้ืนที่รูปแบบการผลิตยางพาราเหมือนกัน 
 3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกรวมดวย เพ่ือใหไดขอมูลเชิง
ลึก  เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตรายของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบในกลุม
ประชากรอ่ืนๆ ที่เปนแรงงานนอกระบบ ซึ่งไมได
รับการคุมครองทางกฎหมายกฎขอบั งคับที่
เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือ
เปนขอมูลพ้ืนฐาน   ในการจัดการสารเคมีในการ
ทํางานของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาพรวม
ตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช 
 1. หนวยงานดานเกษตร อําเภอเทิง           
นําขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยไปเปนแนวทางในการ
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พัฒนาการทํางานของเกษตรกร เพ่ือการจัดการ
สารเคมีอันตรายในการทํางาน  
 2. การยางแหงประเทศไทย สาขาจังหวัด
เชียงราย สาขาอําเภอเชียงของ นําขอมูลที่ไดจาก
การทําวิจัยเปนแนวทางการกําหนด นโยบายหรือ
จัดทําโครงการการจัดการสารเคมีอันตรายของ
เกษตรกรสวนยางพารา 
 3. เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความ
สนใจ สามรถนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปปรับใชในการ
จัดการสารเคมีอันตราย การสงเสริมสุขภาพ หรือ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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