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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ท าการรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 159 ครัวเรือน 
และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 241 ครัวเรือน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา และการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบ 2 ทางเลือก 

การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชพบวา่ ร้อยละ 65 ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากการซ้ือเท่านั้นร้อยละ 
28 ผลิตใชเ้องเท่านั้น และร้อยละ 7 เป็นการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องโดยเหตุผลท่ีครัวเรือนเกษตรกร
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพราะเห็นวา่สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมีผลดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม และ
ความตอ้งการลดค่าใชจ่้ายทางการเกษตรหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรเป็นผูต้ดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชดว้ยตนเองแต่บางรายก็ยงัไดรั้บการแนะน าหรือการส่งเสริมให้ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจาก
เพื่อนบา้นและผูน้ าในชุมชนร่วมอีกดว้ย 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดจ้ากการซ้ือ (ซ่ึง
ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเท่านั้นและกลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือร่วมกบัการผลิต
ใช้เอง) พบว่าร้อยละ 62 ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น ซ้ือ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากร้านจ าหน่ายสารทางการเกษตรทัว่ไป โดยมกัซ้ือท่ีขนาด 501 ซีซี-1,000 
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ซีซี มีความถ่ีในการซ้ือ 4-6 คร้ังต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉล่ียท่ี 21,998บาทต่อครัวเรือนต่อปีส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องนั้น มีลกัษณะการซ้ือ
เช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีซ้ือเท่านั้นแต่มีความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี และมีค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเฉล่ีย10,682 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือ (ไม่วา่จะเป็นการซ้ือเท่านั้นหรือการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง) ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไดจ้ากการผลิตใช้เอง (ซ่ึงครอบคลุมกลุ่ม
เกษตรกรท่ีผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใช้เองเท่านั้นและกลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง) 
พบวา่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้นร้อยละ 43 ให้เหตุผลท่ี
ท าการผลิตใชเ้องก็เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตโดยเม่ือท าการผลิตแต่ละคร้ังจะใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชท่ีผลิตใชเ้องนั้นไดน้าน 1-6 เดือน และไดค้วามรู้ในการผลิตมาจากเพื่อนบา้นหรือผูน้ าทอ้งถ่ิน
ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องมีเหตุผลท่ีผลิต
สารชีวภาพก าจัดวชัพืชใช้เองและได้ความรู้ในการผลิตจากแหล่งความรู้เช่นเดียวกับครัวเรือน
เกษตรกรท่ีผลิตใชเ้องเท่านั้นแต่เม่ือผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชแต่ละคร้ังจะใชไ้ดน้าน 7-12 เดือน 

ส่วนความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น ครัวเรือนเกษตรมี
เหตุผลท่ีท าให้ไม่ใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชคือ ความดอ้ยประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ตลอดจนความไม่มัน่ใจของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีต่อสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
แต่ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68) ยงัมีความสนใจท่ีจะทดลองใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชใน
พื้นท่ีทางการเกษตรของตนเอง โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 85มีการ
รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ในด้านความรู้และความตระหนักของเกษตรกรเก่ียวกับสารชีวภาพก าจัดวชัพืช พบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความรู้เก่ียวกับสารชีวภาพก าจดัวชัพืช มีความ
ตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค และมีความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากกว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ส่วนผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชครัวเรือนของเกษตรกร
นั้นพบว่า ปัจจยัเพศของหัวหน้าครัวเรือนท่ีเป็นเพศชาย การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัอาชีพ
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รับจา้งทัว่ไป และจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเพิ่มข้ึน มีผลท าใหโ้อกาส
ในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติส่วนจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการ
อบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรการไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริม
การใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพ  ความตระหนักถึงความปลอดภยัตนเอง 
ครอบครัวและผูบ้ริโภค และความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมีผลท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า การท่ีจะขยายการใช้สารชีวภาพของครัวเรือนเกษตรกรให้
เพิ่มข้ึนนั้ น หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนภาคธุรกิจควรมีการให้ค  าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชแก่ครัวเรือนเกษตรกรมากข้ึน โดยการใหก้ารอบรมหรือการจดัใหเ้กษตรกรได้
ไปเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ ท่ีมีการน าสารชีวภาพมาใชใ้นการเกษตรและไดผ้ลดี รวมถึง
การรณรงค์ให้ครัวเรือนเกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ผูบ้ริโภค และความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็น
ส าคญั 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to know the farmers behaviorson using and factors affecting 
their decision to use or not use bio-herbicides. Needed datawas collected byinterviewing farm 
households with designed questionnaire. The interviewed farm households consisted with159 bio-
herbicides users and 241 non bio-herbicides users. The study employed descriptive statistics and 
binary logistic regression for data analysis.  

The study on farmers’ behavior of bio-herbicides use revealedthat the use of bio-herbicides 
could be divided into solely purchase, solely product on farm and both purchase and produce on 
farm. Sixty five, 28 and 7 percent of bio-herbicides users were solely purchase, solely product on 
farm and both purchase and produce on farm respectively.The reasons for farmers decided touse 
bio-herbicides included being better health of the users and the environment and lower cost of 
production.  It was farm household heads who made the decision on using bio-herbicides. However, 
suggestions from neighbors or community leaders might also influence some farm households in 
deciding to use or not use bio-herbicides. 

The behavior of bio-herbicides users who purchase bio-herbicides (including the solely 
purchase and both purchase and produce on farm users) demonstrated that 62 percent of the solely 
purchase users bought bio-herbicides from agricultural input distributors. They preferred to buy the 
500-1,000 ml. bio-herbicides container for 4-6 times per annum. On the average, they spent 21,998 
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baht per household per annum on the bio-herbicides.Similarly, the both purchase and produce on 
farm users also bought bio-herbicides fromagricultural input distributors. However, they bought 
merely 1-3 times a year and spent only 10,682 baht per household per year for bio-herbicides they 
purchased. Regardless whether they were solely purchase or both purchase and produce on farm 
users, this group of the bio-herbicides usersput more emphasis on the marketing mix when bought 
bio-herbicides. 

The behavior of bio-herbicides users who produce bio-herbicides on farm (including the 
solely produce on farm and both purchase and produce on farm users) showed that the 43 percent of 
the solely produce on farm users raised reason of reducing production cost for producing bio-
herbicides on farm. And each time they produce bio-herbicides, they could use it for 1-6 months. 
They learnt how to produce bio-herbicides from neighbors or local leaders.Likewise, the both 
purchase and produce on farm users had the same reason for producing bio-herbicideson farm and 
learned how to producebio-herbicides as the solely produce on farm group. However, each time 
they produce bio-herbicides, they could use it for 7-12 months. 

For the farmers who do not usebio-herbicides, low levels of effectiveness and efficiency of 
bio-herbicides in controlling weeds as well as lack of the confident on it were the main reasonsfor 
them not to use bio-herbicides.Nevertheless, these farmers still interested to use bio-herbicides on 
their own farms in the future. And85 percent of them could access to the information about bio-
herbicides from various sources. 

Considering farmers’ knowledgeofand consciousness on bio-herbicides use,the farm 
households who usedbio-herbicides had statistically higher knowledge of bio-herbicides, higher 
conscious on their own health, family members and consumers as well as higher conscious on the 
impact of using chemical herbicides on the environment than those who did not use bio-herbicides.  

The analysis of factors affecting farmers’ decision to use or not use bio-herbicides showed 
that being male genderof the household head, being farmers and wage earning occupation and 
increasing number of members of community groups could statistically decrease possibility of 
farmer using bio-herbicides. On the other hand, increasing number of participation in training 
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programs or agricultural visits, higher level of knowledge about bio-herbicides, higher conscious on 
their own health, family members and consumers, and higher conscious on the impact of using 
chemical herbicides on the environment could statistically contribute to higher possibility of farmer 
using bio-herbicides.  

Based on the results of this study and in order to promote the use of bio-herbicides,it is 
suggested that government and non-governmentagencies as well as business sectorshould encourage 
farmers to use bio-herbicides. Effective measures may include providing training program and 
chances for farmers to visit bio-herbicides-based agricultural activities. More emphasis should be 
paid on campaigns to raise farmers’ consciousness on their own health, family members and 
consumers as well as the consciousness on the impact of using chemical herbicides on the 
environment. 


