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งานเพือ่การศึกษานี ้

ส าเร็จได้ด้วยก าลงัใจจาก 
บิดามารดา กลัยาณมติรทั้งหลาย 
และบูรพาจารย์ ผู้อุทศิเวลา 
และความพยายามต่อข้าพเจ้า 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ค  ากล่าวท่ีวา่ “เกษตรกรคือกระดูกสันหลงัของชาติ” ผูศึ้กษา
มีความส านึกในความเป็นบุตรของเกษตรกรตลอดมา จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้จดัท างานวิจยัฉบบัน้ี
ข้ึนมา ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้ และเรียบเรียงการคน้ควา้อิสระน้ีประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัตนา โพธิสุวรรณ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ผูช่้วย-
ศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรสิริ สืบพงษ์
สังข์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาเอาใจใส่ ช่วยเหลือและสละเวลาในการให้ความรู้ ค  าแนะน า และ
ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอยา่งดี ส่งผลให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทั้งสามท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมการเกษตร และ
เจา้หนา้ท่ี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  รวมถึงคณาจารยรั์บเชิญทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้
และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูศึ้กษาทุกดา้น 

 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และน้องของผูศึ้กษา ตลอดจนพี่ๆ และเพื่อนๆ ท่ีให้
ก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือผูศึ้กษาตลอดมา  

 ประโยชน์อนัใดท่ีการคน้ควา้แบบอิสระน้ีพึงมี ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูมี้อุป-
การคุณทุกท่าน หวงัวา่การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้
สนใจ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการแนะน า ส่งเสริมดา้นการเกษตรต่อไป  หากการคน้ควา้แบบอิสระ
ฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับค าแนะน าไวด้ว้ยความเตม็ใจ 

 ศิรินนัท ์ แซ่โงว้ 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของ
เกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน   นางสาวศิรินนัท ์แซ่โงว้ 

ปริญญา    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลงามสมสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรสิริสืบพงษส์ังข ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

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. 
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แรงงานท่ีใช้ในการท าการเกษตร และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

   44 

ตารางท่ี 3.10   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามลกัษณะการ
ท าการเกษตรและประเภทของพืชท่ีปลูก  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

 45 

ตารางท่ี 3.11   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรม
การใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 

 46 

ตารางท่ี 3.12   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรม
การใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมาจากการซ้ือเท่านั้น 
การผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

 46 

ตารางท่ี 3.13   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเหตุผลใน
การตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดว ัชพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยวธีิการต่างๆ 

 48 

ตารางท่ี 3.14   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามผูมี้ส่วนร่วม
ในการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยวธีิการต่างๆ 

 49 

ตารางท่ี 3.15   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช้ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

 51 

ตารางท่ี 3.16   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามขนาดหรือ
ปริมาตร ความถ่ีในการซ้ือ และค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และรูปแบบการซ้ือ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

 51 

  
  



 

ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หนา้ 
ตารางท่ี 3.17   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการ

รับทราบการโฆษณาขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 
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ตารางท่ี 3.18   ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 
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ตารางท่ี 3.19   ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
การซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

 56 

ตารางท่ี 3.20   ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานท่ีและการจ าหน่าย และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 
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ตารางท่ี 3.21   ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ และครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้
เอง 
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ตารางท่ี 3.22   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเหตุผลท่ี
ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใช้เอง และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 
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ตารางท่ี 3.23   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ  าแนกตามแหล่ง
ความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีผลิตใชเ้อง และครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือ
ร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.24   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามระยะเวลา

การใชง้านและโอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือ
ร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

 62 

ตารางท่ี 3.25   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการ
รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจัดวชัพืช และร้านท่ี
จ าหน่ายสารทางการเกษตรท่ีอยู่ใกล้บ้าน และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
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ตารางท่ี 3.26   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเหตุผลของ
การไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช 
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ตารางท่ี 3.27   จ  านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการใช้
สารเคมีในพื้นท่ีเพาะปลูก ความสนใจและโอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืช  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดปี ซ่ึงปัจจุบนัการเกิด
วกิฤตความมัน่คงและความปลอดภยัทางอาหาร ทั้งปัญหาราคาสินคา้เกษตรและอาหารเพิ่มสูงข้ึน โดย
มีสาเหตุจากการปรับตวัของราคาพลงังานซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปยงัตน้ทุนการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมมีราคาสูงข้ึนตาม โดยเฉพาะปัจจยัการผลิตด้านสารเคมีทางการเกษตรท่ีเป็น
ผลผลิตจากพลงังาน ส่วนใหญ่มาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมีปริมาณการน าเข้าท่ีสูง โดย
ปริมาณการน าเขา้สารเคมีทางการเกษตรรวมทุกประเภทในปีพ.ศ. 2555 อยูท่ี่ 134,377 ตนัต่อปี คิดเป็น
มูลค่า  9,357 ลา้นบาท ปริมาณการน าเขา้ส่วนใหญ่เป็นสารก าจดัวชัพืชมากท่ีสุด (กรมวิชาการเกษตร 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ระบบการเกษตรของไทยเปล่ียนแปลง
ไปมาก เนน้การผลิตเพื่อการพาณิชย ์ท าให้ตอ้งจดัการ ควบคุม ดูแลอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จึง
ก่อให้เกิดการพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรตลอดระยะเวลาการผลิต การผลิตเกษตรจึงมีความสัมพนัธ์
กบัสารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะการป้องกนัและปราบศตัรูพืชท่ีสร้างความเสียหายให้กบัผลผลิต 
วชัพืชเป็นศตัรูพืชส าคญัทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นตวัแย่งอาหารของพืชและเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของโรคและแมลงนานาชนิด เกษตรกรตอ้งควบคุมและก าจดัวชัพืชตลอดระยะการผลิต ส่งผลให้
สารเคมีก าจดัวชัพืชมีการใช้มากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมด แต่สารก าจดั
วชัพืชเหล่าน้ีมีความเป็นพิษ เป็นอนัตรายต่อเกษตรกรผูใ้ช ้และก่อใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในพืชผล 

ปัจจุบนัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนระบบการผลิตภาคการเกษตรจาก
เกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรท่ีลดการพึ่งพาสารเคมี โดยใชส้ารอินทรียห์รือสารชีวภาพทดแทน เพื่อให้
ผลผลิตปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งและสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได้ ซ่ึงแนวทางการเกษตรใน
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ปัจจุบนัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบยัง่ยืน เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย ์เพื่อสร้างความมัน่คงและปลอดภยัทางอาหาร ลดตน้ทุนการผลิต
และส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชจึงเป็น
อีกผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีเกิดจากแนวทางการท าเกษตรแบบยัง่ยืน ซ่ึงมีราคาถูกกว่าสารเคมีก าจดัวชัพืช 
เน่ืองจากวสัดุหาไดง่้าย และสามารถท าเองได ้

อ าเภอพร้าว เป็นหน่ึงในอ าเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ีทางการเกษตร 120,081 ไร่ พืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้ว
นาปรัง ล าไย ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละมะม่วง (ส านกังานเกษตรอ าเภอพร้าว, 2556) เกษตรกรในอ าเภอ
พร้าวมีการผลิตเกษตรท่ีหลากหลาย อาศยัความรู้ ประสบการณ์ทั้งจากตนเองและผูอ่ื้นในการผลิต มี
การใช้สารก าจดัวชัพืชเป็นส่วนมาก ซ่ึงอาจมีการใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัการใช้สารก าจดัวชัพืชท่ีเป็นสารเคมี เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว ให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้สารสกดัชีวภาพในการก าจดัวชัพืช เพื่อน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
วางแผนประกอบกิจการแก่กลุ่มเกษตรกร ผูส้นใจผลิตสารสกดัชีวภาพในการก าจดัวชัพืชให้ตรงกบั
ความตอ้งการของเกษตรกร และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและแนะน า
เกษตรกรในการใชส้ารสกดัชีวภาพก าจดัวชัพืชแทนการใชส้ารเคมีต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของเกษตรกรในอ าเภอ
พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตของการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาในเร่ืองปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการตลาด 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพ 
เพื่อก าจดัวชัพืชของเกษตรกร รวมถึงทราบแนวโน้มของการใช้สารสกดัชีวภาพในการก าจดัวชัพืช
ของเกษตรกร ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในวางแผนประกอบกิจการแก่กลุ่มเกษตรกร 
ผูส้นใจผลิตสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชให้ตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกร และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม แนะน าและให้ความรู้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในการใช้
สารชีวภาพเพื่อก าจดัวชัพืชอยา่งถูกตอ้ง 

1.5   นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เกษตรกร หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั และก่อให้เกิด
ผลผลิตทางดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การท านา การปลูกพืชไร่และพืชสวน ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่  

พฤติกรรมกำรใช้ หมายถึง การแสดงออกและลกัษณะของการกระท าของครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ในการตดัสินใจใช้สารชีวภาพเพื่อน าไปใช้ก าจดัวชัพืชในพื้นท่ี
การเกษตรของตนเอง 

 สำรชีวภำพก ำจัดวัชพืช หมายถึง สารชีวภาพท่ีครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ ใชเ้พื่อก าจดัหรือท าลายวชัพืช เป็นสารท่ีไดจ้ากพืชผกั ผลไม ้สมุนไพร หรือเกลือทะเลชนิด
เม็ด โดยพืชผกัท่ีใช้ในการท าสารชีวภาพเป็นพืชสีเขียวท่ีมียอดเจริญเร็วหรือพืชหัว เช่น ผกับุง้ ยอด
กระถิน หวัผกักาด ผลไม ้เช่น มะละกอสุก กลว้ยสุก สับปะรด และสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น หางไหล
แดง เมล็ดล าโพง เป็นตน้ โดยน าวสัดุต่างๆ มาหมกักบักากน ้ าตาล ซ่ึงอาจมีสารเร่ง พด. 5 หรือกลุ่ม
จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (EM) เป็นตวัช่วยเร่งกระบวนหมกัให้เร็วยิ่งข้ึนได ้ซ่ึงอาจเรียกกนัไดห้ลาย
ช่ือ เช่น น ้ าหมกัชีวภาพ น ้ าสกดัชีวภาพ เป็นตน้ (ส านกันิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดิน, 
2554) 

1.6 แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวความคิด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.6.1  ควำมรู้เกีย่วกบัวชัพชื 

 1)  วชัพืช 

วชัพืชในทางการเกษตร หมายถึงพืชท่ีข้ึนผิดท่ีผิดทาง หรือพืชท่ีเติบโตในพื้นท่ีท่ี
ไม่ตอ้งการใหข้ึ้นและส่งผลกระทบต่อการผลิตในลกัษณะของการสร้างความเสียหายมากกวา่การเป็น
ประโยชน์ วชัพืชจดัเป็นส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพชนิดหน่ึงท่ีสามารถพบไดโ้ดยทัว่ไป ทั้งในสนามหญา้ 
ริมถนน แหล่งน ้า ทุ่งหญา้หรือบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูก (พรชยั, 2540) 

วชัพืช มีความหมายหลากหลายลกัษณะ อาจหมายถึง พืชท่ีเจริญเติบโตในท่ีท่ีไม่
ตอ้งการ เป็นพืชซ่ึงไม่เป็นท่ีตอ้งการหรือพืชท่ีคอยรบกวนมนุษยแ์ละพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ของมนุษยท่ี์มี
การแพร่กระจาย และบุกรุกเข้ามาแย่งพื้นท่ี (วิชชา, 2555) การจ าแนกชนิดของวชัพืชถือได้ว่ามี
ความส าคญัมาก เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการวางแผนป้องกนัและก าจดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ในการจ าแนกวชัพืชนั้น มีวิธีการจ าแนกหลายแบบตามความเหมาะสม เช่น การจ าแนกตามลกัษณะ
นิสัย (habit) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) พวกเถาเล้ือย (vines) เป็นตน้ท่ีมีล าตน้อ่อน เล้ือยไปตามผิวดินหรือผิวน ้ า ยึด
เกาะพืชชนิดอ่ืน เช่นไมยราบ ผกับุง้ เป็นตน้ 

2) พวกไมล้้มลุก (herbs) เป็นพวกท่ีมีล าตน้เป็นไมเ้น้ืออ่อน เป็นพุ่มเต้ียและมี
การแผข่ยายออกไป เช่น ผกัขม ผกัตบชวา 

3) พวกไมพุ้่ม (shrubs) เป็นพวกท่ีมีล าตน้ตั้งตรง มีลกัษณะเป็นพุ่ม ล าตน้เป็น
ไมเ้น้ือแขง็แต่มีขนาดเล็กกวา่ไมย้นืตน้ เช่น สาบเสือ ไมยราบยกัษ ์

4) พวกไมย้นืตน้ (trees) เป็นพวกท่ีมีล าตน้ตั้งตรงและเป็นไมเ้น้ือแขง็ 

การจ าแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ซ่ึงจะพิจารณาจากลักษณะของ
ววิฒันาการทางพฤกษศาสตร์เป็นหลกั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 
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1) วชัพืชพวกแอลจี (algae) เป็นวชัพืชชั้นต ่า มีลกัษณะเป็นเซลล์เดียวหรือหลาย
เซลล์เช่ือมต่อกนั อาจมีลกัษณะรูปร่างเป็นสายหรือเป็นกลุ่มกอ้น อาศยัการสืบพนัธ์ุแบบแบ่งตวัจาก
หน่ึงเป็นสอง หรือการขาดออกจากนัเพื่อเพิ่มจ านวน เช่น สาหร่ายไฟ เทาน ้า เป็นตน้ 

2) วชัพืชพวกมอส (moss) มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัตน้ไมข้นาดเล็ก แต่ภายใน
ประกอบดว้ยโครงสร้างของเซลล์ท่ีมีการเรียงตวักนัอยา่งง่ายๆ ไม่มีระบบท่อล าเลียง สามารถสืบพนัธ์ุ
ไดท้ั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ เช่น มอสชนิดต่างๆ 

3) วชัพืชพวกเฟิร์น (ferns) เป็นวชัพืชพวกท่ีมีโครงสร้างภายในเซลล์แยกเป็น
กลุ่มและท าหนา้ท่ีต่างกนั มีระบบล าเลียง มีราก ล าตน้และใบท่ีแทจ้ริง ใชส้ปอร์ในการขยายพนัธ์ุ เช่น 
ผกักดู แหนแดง ปรง 

4) วชัพืชใบเล้ียงคู่ (dicotyledon weeds) เป็นวชัพืชชั้นสูง คือมีดอกเป็นอวยัวะ
สืบพนัธ์ุ ภายในเมล็ดมีใบเล้ียงลองใบ เป็นพวกท่ีมีววิฒันาการสูงสุด ใชเ้มล็ดในการสืบพนัธ์ุ 

5) วชัพืชใบเล้ียงเด่ียว (monocotyledon weeds) เป็นวชัพืชชั้นสูงท่ีมีดอกเป็น
อวยัวะสืบพนัธ์ุ แตกต่างจากวชัพืชใบเล้ียงคู่คือ ภายในเมล็ดมีใบเล้ียงเพียงใบเดียว ใชเ้มล็ดในการสืบ
พนัธ์เช่นเดียวกบัวชัพืชใบเล้ียงคู่ 

การจ าแนกตามลกัษณะรูปร่าง (morphology) 

1) หญา้ (grasses) พบได้ทั้งบนบกและในน ้ า รวมถึงแหล่งท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง 
เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายุปีเดียวหรือหลายปี ล าตน้มีทั้งส่วนท่ีเป็นล าตน้เหนือดินและล าตน้ใตดิ้น ล าตน้
เหนือดินส่วนมากมีลกัษณะกลมและภายในกลวง ส่วนขอ้จะมีลกัษณะตนั พวกท่ีมีอายุปีเดียวจะมีการ
สร้างช่อดอกทุกปี ส่วนพวกท่ีมีอายุหลายปีอาจมีการสร้างช่อดอกเป็น 2 ปีหรือมากกวา่น้ี ใบของหญา้
มีลกัษณะเป็นใบเด่ียว แคบ แตกออกจากล าตน้ในลกัษณะสลบักนั 

2) กก (sedges) ส่วนใหญ่เป็นพืชน ้ า ชอบข้ึนในท่ีน ้ าแฉะหรือท่ีดินท่ีชุ่มช้ืน เป็น
พืชลม้ลุกท่ีมีอายปีุเดียวหรือหลายปี มีล าตน้ทั้งส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้นและเหนือดิน โดยล าตน้ส่วนท่ีอยูเ่หนือ
ดินมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกไม่กลวง ลกัษณะใบเป็นใบเด่ียวเรียงรอบล าตน้เป็นสามแถว บางชนิด
เป็นใบเรียวยาว บางชนิดใบมีลกัษณะเป็นแผน่หรือกาบใบ 
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3) วชัพืชใบกวา้ง (broadleaf weeds) เป็นไดท้ั้งพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่
ท่ีนอกเหนือจากพวกหญา้และกก สามารถจ าแนกไดโ้ดยการดูลกัษณะการแผข่องใบ และโครงสร้าง
ใบมีลกัษณะของเส้นใบประสานกนัเป็นร่างแห 

 วชัพืชมีทั้งประโยชน์และโทษ แต่บทบาทของวชัพืชในแง่ท่ีเป็นประโยชน์นั้นมีนอ้ยมาก 
ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแง่ของโทษ โดยบทบาทของวชัพืชท่ีเป็นโทษต่อระบบการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

1) วชัพืชท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง เน่ืองจากวชัพืชจะแก่งแย่งทั้งน ้ า 
แสงแดด แร่ธาตุและก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากพืชท่ีปลูก มีผลใหพ้ืชท่ีเพาะปลูกมีผลผลิตลดลง 

2) ลดคุณค่าของท่ีดินท าการเกษตรและพื้นท่ีอ่ืนๆ ท าใหท่ี้ดินท่ีเป็นประโยชน์มีนอ้ยลง 
เน่ืองจากวชัพืชข้ึนปกคลุมทัว่บริเวณท่ีท าการเพาะปลูก ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการตดัและป้องกนัก าจดั 

3) เพิ่มค่าใชจ่้ายในการป้องกนัก าจดัโรคและแมลง วชัพืชเป็นท่ีอยูอ่าศยัของโรคและ
แมลงท่ีเป็นศตัรูของพืช ท าให้พืชผกัท่ีปลูกเสียหาย เป็นโรคได ้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและ
ก าจดัมากข้ึน 

4) ลดประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เน่ืองจากวชัพืชจะไป
ขดัขวางการท างานของเคร่ืองจกัรได ้

5) เกิดปัญหาเก่ียวกบัชลประทาน เน่ืองจากวชัพืชกีดขวางการระบายน ้าในคูคลอง อ่าง
เก็บน ้าต่างๆ เป็นตวัอุดช่องระบายหรือทางดินน ้ า ท าใหน้ ้ าเน่าเหม็น สกปรก การใชน้ ้ าหรือการระบาย
น ้าไม่ดีเท่าท่ีควรและเสียค่าใชจ่้ายในการขดุลอก 

6) วชัพืชท าให้คุณค่าของผลผลิตลดลง เน่ืองจากมีเศษช้ินส่วนของวชัพืชปะปนไปกบั
ผลผลิต ท าใหข้ายไดร้าคาไม่ดี คุณภาพผลผลิตลดลง 

1.6.2  ควำมรู้เกีย่วกบัสำรชีวภำพ 

 สารชีวภาพ มีช่ือเรียกหลายช่ือ ทั้งสารสกดัชีวภาพ น ้ าสกดัชีวภาพหรือน ้ าหมกัชีวภาพ 
ซ่ึงช่ือท่ีกล่าวมาทั้งหมดมีลักษณะท่ีเหมือนกันคือ เป็นสารอาหารท่ีอยู่ในรูปแบบของของเหลวสี
น ้ าตาลไหม ้เกิดจากการน าเอาเศษวสัดุอินทรีย ์เช่น พืช สัตวห์รือเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและ
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วสัดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตรมาหมกักบัน ้ าตาลหรือกากน ้ าตาลเขม้ขน้ โดยมีจุลินทรียใ์น
ธรรมชาติท่ีติดมากับเศษวสัดุช่วยย่อยสลายให้มีโมเลกุลท่ีเล็กลง เพื่อให้พืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้โดยสามารถใชเ้ป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนของพืช ใชเ้ป็นสารควบคุม
และก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงคุณภาพและปริมาณของสารเหล่าน้ีจะมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีน ามาใชใ้น
การหมกั (อานฐั, 2549) 

 ประเภทของสารชีวภาพหรือน ้าสกดัชีวภาพ 

1) สารชีวภาพหรือน ้าสกดัชีวภาพท่ีผลิตจากพืช แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.1) ผลิตจากผกัและเศษพืช เป็นการท าน ้ าสกดัชีวภาพโดยการหมกัเศษพืชสด
ในภาชนะท่ีมีฝาปิด โดยน าเศษผกัมาผสมกบัน ้ าตาล หากพืชหรือผกัมีขนาดใหญ่ตอ้งน ามาสับเป็นช้ิน
เล็กๆ มีการจดัเรียงเป็นชั้น โรยน ้ าตาลสลบักบัพืชผกัในอตัราส่วนเท่ากบั 1 ต่อ 3 ตอ้งหมกัโดยไม่มี
อากาศ ของเหลวประเภทน้ีเป็นสารชีวภาพจากเซลล์พืชผกั ซ่ึงประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดอะมิโน และเอนไซมต่์างๆ 

1.2) ผลิตจากขยะเปียก เกิดจากการน าขยะเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้
มาบรรจุลงในถงัหมกั แลว้โรยจุลินทรียล์งไป ปิดฝาให้สนิท จะเกิดการยอ่ยสลายของขยะบางส่วนให้
กลายเป็นน ้ า ซ่ึงน ้ าท่ีได้จากการย่อยสลายขยะสามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ยได้แต่ตอ้งมีการน ามาเจือจาง
ก่อน จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

2) สารชีวภาพหรือน ้ าสกัดชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว์ ส่วนใหญ่นิยมน าเศษซากสัตว์
จ  าพวกปลามาใช้ในการท าน ้ าสกดัชีวภาพ ซ่ึงสามารถใช้ทั้งส่วนหัวปลา กา้งปลา หรือหางปลา ซ่ึงมี
วธีิการในการท าเช่นเดียวกบัการท าสารชีวภาพจากพืช 

การใชป้ระโยชน์จากสารชีวภาพหรือน ้าสกดัชีวภาพ (ศูนยเ์ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม, 2552) 

1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารของสัตว ์ใช้เป็นตวัช่วยในการย่อยโดยน า
สารชีวภาพใส่ในน ้าใหส้ัตวกิ์น ซ่ึงจะช่วยสัตวปี์กและสุกรสามารถยอ่ยพืชสดไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) เพิ่มความตา้นทานโรคแก่สัตว ์สัตวท่ี์ไดรั้บสารชีวภาพสม ่าเสมอทั้งจากอาหารและ
ทางน ้ า จะมีความตา้นทานโรคต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร จุลินทรียจ์ะช่วยให้
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กระเพาะของสัตวส์ามารถยอ่ยอาหารไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนอาหารหรือการขนยา้ยสัตวท์  าให้
เกิดความเครียด ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารของสัตวไ์ด ้

3) ใช้ก าจดักล่ินเหม็นในคอกสัตวแ์ละบริเวณคอกสัตว ์ซ่ึงการท าความสะอาดคอก
สัตวด์ว้ยสารชีวภาพในอตัราเขม้ขน้ สามารถก าจดักล่ินเหมน็และแมลงวนัได ้

4) ช่วยลดเศษอาหารและมูลสัตวน์ ้าท่ีตกคา้งในบ่อเล้ียงได ้โดยการผสมสารชีวภาพใน
บ่อเล้ียงสัตวน์ ้ าอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยย่อยสลายส่ิงท่ีตกคา้งอยู่ในบ่อให้หมดไป ไม่ตอ้งถ่ายเทน ้ า
บ่อยๆ 

5) ช่วยแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยการน าเอาเศษอาหารจากครัวเรือนมาท า
สารชีวภาพ หรือฉีดพ่นสารชีวภาพบนขยะเปียกก่อนจะน าไปทิ้ง เพื่อป้องกนักล่ินเหม็นและแมลงวนั 
ลดปัญหาแหล่งน ้าเน่าเสียจากขยะหรือส่ิงปฏิกลูต่างๆ 

1.7  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1.7.1  งำนวจัิยเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

กนกวรรณ (2552) ท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคมีภณัฑ์เกษตรของชาวสวนผลไมใ้น
อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือเคมีภณัฑ์เกษตรจากร้านเคมีภณัฑ์ทัว่ไป 
โดยใชเ้กณฑ์ดา้นคุณภาพในการพิจารณาการซ้ือมากท่ีสุด นิยมซ้ือสารประเภทยบัย ั้ง สารควบคุม สาร
ชะลอ สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช และช าระดว้ยเงินสด จากการศึกษาของสมบติั (2548) ใชว้ธีิการ
ศึกษาเดียวกันกับกนกวรรณ (2552) โดยศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สารก าจัดวชัพืชของ
เกษตรกรในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทผลิตภณัฑ์สารก าจดัวชัพืชท่ี
เกษตรกรซ้ือมากท่ีสุดคือ ยาฆ่าหญ้าประเภทเผาไหม ้โดยมีเหตุผลท่ีซ้ือเพื่อป้องกนัการท าลายของ
ศตัรูพืช และเลือกซ้ือเฉพาะยี่ห้อท่ีตอ้งการ ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือคือ คุณภาพผลิตภณัฑ์ ส่วน
ใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือด้วยตวัเองและมีการเปรียบเทียบราคาหรือช่ือเสียงของยี่ห้อท่ีซ้ือในแต่ละ
ร้านคา้ 

วฒันชัย (2544) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราใน
จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแตกต่างออกไป โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยไคสแควร์ (chi-square) ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือปุ๋ยจากเจา้หนา้ท่ี โดยมีภรรยาหรือสามีเป็นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจ มีมูลค่าการซ้ือ
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แต่ละคร้ัง 1,000-5,000 บาท ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกษตรกรซ้ือปุ๋ยมากท่ีสุดคือ คุณภาพสินคา้ ตราสินคา้ 
รูปแบบสินคา้ สามารถต่อรองราคาได้ พื้นท่ีร้านคา้กวา้งขวาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
รายไดข้องเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนปุ๋ยท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ เม่ือเกษตรกรมีรายไดม้ากข้ึน 
จะซ้ือปุ๋ยเพื่อบ ารุงตน้ยางพารามากข้ึน และระยะเวลาท่ีปลูกยางพารามีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินท่ี
ซ้ือและจ านวนปุ๋ยท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีซ้ือ 

1.7.2  งำนวจัิยเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้ 

การศึกษาของวราลี (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยชีวภาพ
ของเกษตรกรในจงัหวดันครปฐม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและคดัเลือกตวัอย่างดว้ย
การสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดจ านวน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจไดแ้ก่ คุณภาพของปุ๋ย ราคาสินคา้เม่ือเทียบกบัผูข้ายรายอ่ืน สถานท่ีจ าหน่ายมี
ความน่าเช่ือถือ มีการโฆษณา และปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้นราคาปุ๋ยเคมีปรับตวัสูงข้ึน ค่านิยมในการ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ จากการศึกษางานวิจยัของจรรยา (2556) และศิริพร (2554) มีวธีิวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีแตกต่างจากการศึกษาของวราลี (2552) ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
เมล็ดพนัธ์ุพริกลูกผสมของเกษตรกรในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ปลูกขา้วหลายคร้ังต่อปีของเกษตรกรในจงัหวดันครปฐม โดยงานวิจยัของจรรยา (2556) วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีสมมติฐาน
ในการศึกษาคือ ปัจจยัส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม เช่น ประสบการณ์และความรู้ในการปลูกพริก 
จ านวนแรงงานในการปลูกพริก ขนาดพื้นท่ี รายไดจ้ากการปลูกพริกลูกผสม ตน้ทุนในการปลูก ราคา
ของผลผลิต แหล่งเงินทุนท่ีใช ้การส่งเสริมของเจา้หนา้ท่ี ปัจจยัดา้นการตลาด เช่น ตราสินคา้ของเมล็ด
พนัธ์ุพริกลูกผสม ราคาของเมล็ดพนัธ์ุ สถานท่ีจดัจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่วน
งานวิจยัของศิริพร (2541) ใช้แบบจ าลองโลจิท เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจปลูกขา้ว 3 คร้ังต่อปี โดยปัจจยัท่ีศึกษาคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ อายุ
ของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดพื้นท่ีในการท านา ความสามารถในการกู้ยืมมาท าขา้วคร้ังท่ี 3 การเกิด
ภาวะน ้ าท่วม รายได้ท่ีเป็นเงินสดจากพืชหลัก จากภาคเกษตรยกเวน้ข้าวและจากนอกภาคเกษตร 
จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีช่วยท านา และสถานะของเกษตรในการถือครองท่ีดินในการเกษตร 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของป่ินรัตน์ (2546) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรท่ีปลูกส้มเขียวหวานในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้
แบบจ าลองโลจิทวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสารเคมีป้องกนัและก าจดั
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ศตัรูพืช และน าผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมคุณภาพสารเคมี
ป้องกันและก าจดัศตัรูพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปัจจยัท่ีศึกษา ได้แก่ ราคาของสารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช พื้นท่ีการปลูกส้มเขียวหวาน ผลผลิตส้มเขียวหวาน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการ
ปลูกส้มเขียวหวาน ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
การไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขายและค าแนะน าจากสวนท่ีมีประสบการณ์ 

Tatt (2010) และ Guo (2011) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือในสินคา้ในอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจ าแนกตวัแปร
เป็นกลุ่ม (factor analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบหรือการวเิคราะห์ปัจจยั ท่ีรวบรวมตวัแปร
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั (กลัยา, 2554) เพื่อจ าแนกตวัแปรออกเป็นกลุ่ม การศึกษาของ 
Tatt (2010) ไดจ้  าแนกตวัแปรออกเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพ 
ปัจจยัเก่ียวกบัระดบัราคา ปัจจยัเก่ียวกบัสถานะทางสังคม ปัจจยัเก่ียวกบัความภกัดีในตราสินคา้และ
ปัจจยัระดบัรายได ้และท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจยักลุ่ม
สถานะทางสังคม การรับรู้ในคุณภาพสินค้า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ปัจจยัระดับราคาและ
คุณภาพสินคา้ มีความสัมพนัธ์ก่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมของผูบ้ริโภค ส่วนระดบัรายได้
ของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม งานวิจยัของ Guo (2011) ใช้วิธีการ
ศึกษาแบบการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (analysis hierarchy process) หรือ AHP เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ใน
การวเิคราะห์เพื่อตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยแยกปัจจยัในแต่ละระดบั ให้น ้าหนกัแต่ละปัจจยั
แลว้เปรียบเทียบทางเลือกในการตดัสินใจในแต่ละปัจจยั (สุดถนอม, 2552) ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรม
การซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภค พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมาก 
คือปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการท าธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต 
รองลงมาคือ ปัจจยัเก่ียวกบัร้านคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ การบริการ การให้เครดิตทางการคา้  
รูปลกัษณ์ของสินคา้และการออกแบบร้านคา้ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยา ทั้งรายได ้
เพศ ทศันคติ มีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์นอ้ยท่ีสุด 

1.7.3  งำนวจัิยเกีย่วกบักำรใช้สำรชีวภำพในกำรก ำจัดวชัพชื 

รัชนีพร (2555) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้น ้ าหมกัชีวภาพต่อการก าจดัวชัพืชและ
คุณสมบติัของดิน เพื่อเปรียบเทียบผลของน ้ าหมกัชีวภาพต่อการยบัย ั้งการงอกของเมล็ดวชัพืช และ
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ศึกษาอตัราการใชน้ ้าหมกัชีวภาพต่อการควบคุมวชัพืชในแปลงผกัอินทรีย ์รวมทั้งศึกษาคุณสมบติัของ
ดินจากการใช้น ้ าหมกัชีวภาพเพื่อการก าจดัวชัพืช โดยมีการวางแผนการทดลองท่ีประกอบด้วย 2 
ปัจจยัคือ ชนิดของน ้ าหมกั ไดแ้ก่ น ้ าหมกัชีวภาพจากเศษผลไม ้น ้ าหมกัชีวภาพ พด.2 น ้ าหมกัชีวภาพ
จากเศษผกั และน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษปลา และอตัราส่วนการใช้ 1:1 1:2 1:3 1:4 และ 1:5 ตามล าดบั 
ซ่ึงผลการทดลองพบวา่ น ้าหมกัชีวภาพทุกอตัราส่วนสามารถยบัย ั้งการงอกของเมล็ดวชัพืชทั้งใบแคบ
และใบกวา้งได้เม่ือเทียบกับการไม่ใช้น ้ าหมกัชีวภาพ ในส่วนของการควบคุมวชัพืชในแปลงผกั
อินทรียน์ั้น พบว่าพืชหลักมีความสูงและน ้ าหนักแตกต่างกนัตามชนิดและอตัราส่วนของน ้ าหมกั
ชีวภาพท่ีใช้ในแต่ละแปลง และวชัพืชในแปลงท่ีมีการฉีดพ่นน ้ าหมักชีวภาพด้วยอัตราส่วน 1:1 
สามารถควบคุมความหนาแน่นของวชัพืชไดดี้ท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่ ชนิดของน ้ าหมกัชีวภาพและ
อตัราส่วนท่ีใช้ส่งผลต่อคุณสมบติัทางเคมีของดินและปริมาณเช้ือรา เช้ือแบคทีเรียแตกต่างกนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัดินท่ีไม่ไดมี้การฉีดพน่น ้าหมกัชีวภาพ 
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บทที ่2 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

การศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรอ าเภอ
พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชครัวเรือน
เกษตรกร และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงมีการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1  แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ลักษณะการตอบสนองการซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
สินคา้และบริการเพื่อการกิน การใช้เองหรือการกิน การใช้ในครัวเรือน ซ่ึงการซ้ือในวตัถุประสงค์
ต่างๆ น้ี เรียกว่า ตลาดผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคในโลกมีลกัษณะทางประชากรท่ีหลากหลาย ทั้งอาย ุ
ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี รสนิยมและค่านิยม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม
การกิน การซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภค รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการ 
ท าให้พฤติกรรมการกิน การซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการแตกต่างกนัออกไป 
นอกจากลกัษณะทางประชากรแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคดว้ย
เช่นกนั 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่ามี
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตอย่างไร รวมถึงมีการตดัสินใจซ้ือหรือใช้สินคา้และบริการอย่างไร ซ่ึง
หลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลัก 6Ws 1H ซ่ึงประกอบด้วย  
Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? ท่ีต้องพิจารณาหลักต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับ
การตลาด เพื่ อให้ได้ค  าตอบท่ีต้องการทราบตามหลัก 7Os ประกอบด้วย Occupants Objects 
Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations (ฉตัยาพร, 2550) 
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1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมก็เพื่อหากลุ่มท่ีใช้สินคา้หรือมี
แนวโน้มท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการ หรือมีแนวโน้มท่ีจะใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้ทราบ
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) ท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมในการซ้ือและการใช้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2) ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) เม่ือสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจนไดแ้ลว้ จึงท าการวิเคราะห์พฤติกรรมตลาด เพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีลูกคา้ต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ (objects) โดยมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั 

3) ท าไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) ช่วยให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริงหรือ
วตัถุประสงค ์(objectives) ในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนจูง
ใจเป้าหมาย เพื่อใหส้ามารถตอบสนองเหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือได ้

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการ
ตดัสินใจซ้ือ อาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (organizations) เพราะผูท้  า
หนา้ท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรง อาจใชร่้วมกนัหลายคน หรือไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาก
นัก ตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจ การศึกษาถึงผูมี้ส่วนร่วมเพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการก าหนดแนวทางการโฆษณา เพื่อช่วยกระตุน้การตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าจะใช้กลุ่ม
อา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช ้หรือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง 

5) ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภค
สินคา้หรือบริการในแต่ละประเภทต่างกนัตามโอกาสท่ีใช ้การวเิคราะห์โอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
(occasions) จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอและเตรียมแผนการ
ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการบริโภคมากในบางช่วง
ฤดูกาล 

6) ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบแหล่งท่ีผู ้บริโภคนิยมหรือ
สะดวกท่ีจะไปซ้ือ (outlets) เพื่อบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
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7) ซ้ืออยา่งไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา้ 
(operations) วา่มีขั้นตอนอยา่งไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ท าการคน้กวา้ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขหรือลดปัญหา
นั้นๆ ท าการประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร จะท าให้ธุรกิจมีขอ้มูลใน
การวางแผนส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

  การทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้หลงัการซ้ือหรือการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น จะช่วยใหท้ราบถึง
แนวทางในการปรับปรุงสินคา้และบริการไดดี้ และสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 ค าถาม 6W 1H 

ทีม่า: ฉตัยาพร, 2550 

รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคเร่ิมตน้จากมีส่ิงเร้า (stimulus) มากระตุน้ความรู้สึก 
ท าให้รู้สึกถึงความตอ้งการ และท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีสามารถตอบสอนงความตอ้งการได ้เพื่อ
ท าการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงเป็นการตอบสนองในท่ีสุด (ฉตัยาพร, 2550) 

1) ส่ิงเร้า คือส่ิงท่ีเข้ามากระทบและกระตุ้นผูซ้ื้อ อาจเกิดข้ึนได้จากส่ิงเร้าภายในท่ี
ร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือจิตใจ ก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะรักษาสมดุลนั้น หรือเกิด
จากส่ิงเร้าภายนอก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

1.1) ส่ิงเร้าทางการตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวข้องกับส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีนักการตลาดตอ้งพฒันาข้ึนมา และน าไปใช้ในการกระตุ้นให้ผูซ้ื้อเกิดการ
ตระหนกัถึงความไม่สมดุล เกิดความตอ้งการและเกิดความตอ้งการซ้ือ 

Who: ใครคือตลาดเป้าหมาย     กลุ่มเป้าหมาย 

What: ตลาดซ้ืออะไร    ความตอ้งการ 

Why: ท าไมจึงซ้ือ     เหตผุล 

Who: ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ   กลุ่มอิทธิพล 

When: ซ้ือเม่ือใด     โอกาสการซ้ือ 

Where: ซ้ือท่ีไหน     แหล่งซ้ือ 

How: ซ้ืออยา่งไร     วธีิการซ้ือ 
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1.2) ส่ิงเร้าอ่ืนๆ เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมขององค์การท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจท าให้เกิดการซ้ือได ้เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวก 
กฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ หรือวฒันธรรมท่ีสร้างพฤติกรรมการใช้ เป็นตน้ และอาจมีส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีมี
ลกัษณะในทางลบ ซ่ึงอาจไม่ก่อใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ แมจ้ะมีความตอ้งการเกิดข้ึนก็ตาม เช่น สภาพ
เศรษฐกิจถดถอย การเพิ่มข้ึนของภาษีสินคา้ เป็นตน้ 

2) กล่องด า เป็นระบบของความรู้สึก ความตอ้งการและกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน
จากความคิดและจิตใจของผูซ้ื้อ เป็นส่ิงท่ียากแก่การเขา้ใจ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึง
ตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

3) การตอบสนอง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็น
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า ผูซ้ื้อจะแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขั้นๆ เร่ิมจากการตดัสินใจเก่ียวกบัชนิดของ
ผลิตภณัฑ์ จากนั้นจึงเลือกตราผลิตภณัฑ์ ถา้เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาแพง มีความซับซ้อน ผูซ้ื้อ
อาจพิจารณาเลือกผูข้ายก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ แต่ถ้าสินคา้หรือบริการนั้นๆ ไม่มีความซับซ้อนหรือ
ราคาไม่แพง ผูซ้ื้ออาจจะไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการเลือกผูข้าย แต่จะพิจารณาจากความพึงพอใจใน
การบริการเป็นหลกั จากนั้นจึงเลือกช่วงเวลาท่ีจะซ้ือ โดยอาจเลือกซ้ือสินคา้เดิมหมด เม่ือตอ้งการใช้
บริการขณะนั้น หรือวางแผนการซ้ือล่วงหน้าก่อนท่ีจะตอ้งใช้ในคร้ังต่อไป หรือซ้ือเม่ือมีการมอบ
ขอ้เสนอพิเศษ ซ่ึงอาจส่งผลถึงการตดัสินใจในปริมาณท่ีจะซ้ือดว้ย 

4) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แมว้่าผูซ้ื้อจะมีลกัษณะการซ้ือ เหตุผล หรือความชอบท่ี
ต่างกนั แต่ผูซ้ื้อจะมีขั้นตอนในการตดัสินใจท่ีเหมือนกนั แบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ 

4.1)  ขั้นตอนการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผูบ้ริโภครายหน่ึงๆ จะตระหนกัถึงความ
ตอ้งการในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกวา่ยงัขาดหายไป และจะมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเติมเต็มความตอ้งการ
นั้น 

4.2)  ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑ ์ใหม้ากท่ีสุด เพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

4.3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผู ้บริโภคจะน าข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้มา
เปรียบเทียบกนั เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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4.4) ขั้นตอนการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคต้องตัดสินใจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ ผูข้าย เวลาในการซ้ือ และปริมาณการซ้ือ 

4.5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ห รือการใช้  ผู ้บ ริโภคอาจมีพฤติกรรม
ตอบสนองความพอใจหรือไม่พอใจจากการซ้ือ คือ เม่ือพึงพอใจจะท าการซ้ือซ ้ า และอาจกลายเป็น
ลูกค้าท่ีมีความภกัดีได้ แต่เม่ือไม่พึงพอใจ จะเลิกใช้หรืออาจเล่าให้ผูอ่ื้นฟังหรือเรียกร้องให้ผูข้าย
รับผดิชอบได ้

5)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ การท่ีจะตอบค าถามเหล่านั้นได้ตอ้งเข้าใจถึง
พฤติกรรมการซ้ือว่ามีส่ิงกระตุน้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคอย่างไร ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ 

5.1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (culture factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด วฒันธรรมหลกัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคลท่ีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกนั มี ความชอบ การรับรู้และพฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกนั ในวฒันธรรมหลกัจะ
ประกอบด้วยวฒันธรรมย่อย เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั เกิดจาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ชนชั้นทางสังคม เป็น
ตน้ 

5.2) ชั้นทางสังคม (social class) การจดัล าดบัชั้นของสังคมท่ีมีความเหมือนและ
แตกต่างกนั ชั้นทางสังคมท่ีแตกต่างกนัการแสดงออกทางพฤติกรรมก็ต่างกนั เม่ือสถานะทางสังคม
เปล่ียน คนก็มีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามสถานะทางสังคมตามไปดว้ย 

5.3) ปัจจยัทางสังคม (social factors) คนจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้งท่ี
เป็นกุ่มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทสถานะทางสังคม โดยกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไป
เก่ียวขอ้งด้วย ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติ และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว เป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลมีอิทธิพลต่อการซ้ือของครอบครัว และบทบาท
สถานะทางสังคมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเช่นกนั 

5.4) ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัเฉพาะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
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5.4.1) อายุและขั้นวงจรชีวิต พฤติกรรมการบริโภค รสนิยมของบุคคลจะ
แตกต่างกนัไปตามช่วงอายแุละขั้นวงจรชีวติ 

5.4.2) อาชีพ อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของบุคคล ต้องมี
การศึกษาพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพฒันากลยทุธ์ใหเ้หมาะสม 

5.4.3) สภาพเศรษฐกิจของบุคคลหรือรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ รวมถึงเก่ียวขอ้งกบัอ านาจในการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

5.4.4) รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคคลท่ีอยู่ในวฒันธรรมเดียวกนั มีสถานะ
ทางสังคมเหมือนกนั อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิต การแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั จึง
ควรพิจารณารูปแบบการด าเนินชีวติของบุคคลดว้ย 

5.4.5) บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง บุคลิกลักษณะบ่งบอกถึง
ความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นตัวของตัวเอง คล้อยตามผู ้อ่ืนหรือมีความเป็นผู ้น า ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคได ้

5.5) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (psychological factors) ทางเลือกในการซ้ือของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลกัทางจิตวทิยา 4 ประการ คือ 

5.5.1) การจูงใจ ความตอ้งการของบุคคลมีหลากหลายและอาจเกิดข้ึนได้
พร้อมกนั บางคร้ังอาจยงัไม่มีแรงจูงใจท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการกระท าในทนัที นกัการตลาดตอ้งสร้าง
การกระตุน้ เพื่อใหเ้กิดการกระท า 

5.5.2) การรับรู้ ผู ้ท่ีได้รับการกระตุ้นจะพร้อมท่ีจะแสดงออก ซ่ึงจะ
แสดงออกในรูปแบบใดข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคล 

5.5.3) การเรียนรู้ ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าไม่เกิดการ
รับรู้ แต่ถา้มีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเกิดข้ึน แสดงวา่การรับรู้สามารถสร้างการเรียนรู้ให้บุคคล
เกิดแรงผลกัดนั การตอบสนองและการบงัคบั 

5.5.4) ความเช่ือมัน่และทศันคติ มาจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีการปลูกฝัง
มาระยะหน่ึง หรือจากสังคมท่ีบุคคลอยูร่่วม ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวติและการบริโภค 
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รูปที ่2.2 รูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ 
ทีม่า: ฉตัยาพร, 2550 

กล่องด า 

ส่ิงเร้า  

(Stimulus = S) 

ส่ิงเร้าทางการตลาด       ส่ิงเร้าอืน่ๆ 

- ผลิตภณัฑ ์       - เศรษฐกิจ 

- ราคา        - เทคโนโลย ี

- การจดัจ าหน่าย       - การเมือง 

- การส่งเสริมการขาย  - วฒันธรรม 

      - อ่ืนๆ 

การตอบสนอง 

 (Response = R) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์

 
การเลือกตราสินคา้ 

 
การเลือกผูข้าย 

 
เวลาในการซ้ือ 

 
ปริมาณการซ้ือ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ปัญหา 

 
การคน้หาขอ้มูล 

 
การประเมินทางเลือก 

 
เวลาตดัสินใจซ้ือ 

 
ปริมาณการซ้ือ 
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2.1.2  แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน คือ (ศิริวรรณ  
และคณะ, 2546) 

1) ผลิตภณัฑ์ (product) คือ ส่ิงใดๆ ท่ีตอ้งการน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็น
หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได้ ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องมีการค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ ์และการพิจารณาจากองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

2) ราคา (price) คือคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน โดยราคาเป็นต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยเปรียบเทียบระหว่างราคาสินคา้กบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์
การก าหนดราคาตอ้งค านึงถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด และปัจจยั
อ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายสินคา้ได ้

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการออกสู่ตลาดโดยสถาบันตลาดส่วนกิจกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ได้แก่ การกระจายสินค้า โดยการจดัจ าหน่าย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด 
ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง และผูบ้ริโภค และการกระจายสินคา้ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษา คลงัสินคา้ เป็น
ตน้ 

4) การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่างผูซ้ื้อกับ
ผูข้าย เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยการส่ือสารอาจใช้พนักงานหรือเคร่ืองมือ
หลายประเภท ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์การตลาดทางตรง เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ประการมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ต้องพิจารณา
องคป์ระกอบทั้ง 4 ประการควบคู่กนัไป และตอ้งปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
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สถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจมากท่ีสุด ซ่ึง
หมายถึง การน าผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมออกจ าหน่ายในช่องทางท่ีเหมาะสม โดยมีวิธีการส่งเสริม
การตลาดท่ีดี และจ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 

2.1.3  ทฤษฎกีารวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (logistic regression) 

กลัยา (2554) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ และน าสมการความถดถอยท่ีไดไ้ปประมาณหรือ
พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม กรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

Binary logistic ใช้ เม่ื อตัวแปรตาม  Y เป็ นตัวแปรเชิ งก ลุ่ม ท่ี มี ค่ าได้ เพี ย ง  2 ค่ า 
(dichotomous variable) แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ีมีตวัแปรอิสระ 1 ตวัความสัมพนัธ์ระหวา่ง X และ Y ไม่ไดอ้ยูใ่นรูปเชิงเส้นเรียก
สมการท่ี น้ีวา่ logistic response function โดยท่ี 0 ≤ E(Y) ≤ 1 หรือ 

E(Y)  =  P(event)  =  P(เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ) และ P(no event)  = P(ไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ) 

 ดงันั้น  P(เกิดเหตุการณ์) =  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋             --------------------- (2.1) 

กรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั หรือมีตวัแปรอิสระ p ตวั (p ≥ 2) สมการ logistic 
response function หรือสมการท่ี (2.1) จะกลายเป็น 

 P(เกิดเหตุการณ์)   =  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝
 --------------------- (2.2) 

 P(ไม่เกิดเหตุการณ์) =  1 – P(เกิดเหตุการณ์) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้น ตอ้งมีการ
ปรับให้ความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น โดยให้ค่า odds หรือ odds ratio ท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์เป็นก่ีเท่าของโอกาสท่ีจะไม่เกิด ถ้าค่า odds ratio มากกว่า 1 แสดงว่า โอกาสการเกิด
เหตุการณ์มากกวา่การไม่เกิดเหตุการณ์ จะได ้  
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log(odds)    =  log[
𝑃(เกิดเหตุการณ์)

𝑃(ไม่เกิดเหตุการณ์)
]     --------------------- (2.3) 

หรือ  log(odds)  = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 

 สมการท่ี (2.3) จะอยูใ่นรูปเชิงเส้น และเรียกวา่ logit response function ส าหรับการประมาณ
ค่า Y เป็นการประมาณ P(เกิดเหตุการณ์) จะใชส้มการ (2.2) 

2.2  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 ภายใตแ้นวคิด ทฤษฎี วตัถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการ
วจิยัเพื่อการศึกษาวจิยัได้ดงัรูปท่ี 2.3 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชห้รือไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ดงัน้ี 
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รูปที ่2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ครัวเรือนเกษตรกร 

ตัวแปรอสิระ (X) 

 เพศของหวัหนา้ครัวเรือน 
 อายุของหวัหนา้ครัวเรือน 
 จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้

ครัวเรือน 
 รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร 
 ลกัษณะการประกอบอาชีพของหวัหนา้

ครัวเรือน 
 ลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือน

เกษตรกร 
 ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร 
 จ านวนกลุ่มท่ีเขา้เป็นสมาชิก ของครัวเรือน 
 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ฝึกอบรมหรือเยี่ยมชม

กิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือน 
 การไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้

สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
 คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพในการ

ก าจดัวชัพืช 
 คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีมี

ต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค 

 คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพษิต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวแปรตาม (Y) 

พฤติกรรมการใช ้
 ใช ้
 ไม่ใช ้

แบบจ าลอง 
โลจิท 

 

พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพ
ก าจัดวชัพชื 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด
และบริการ 

 หลกั 6Ws 1H 
- ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who) 
- ตลาดซ้ืออะไร (What) 
- ท าไมจึงซ้ือ (Why) 
- ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who) 

- ซ้ือเม่ือใด (When) 
- ซ้ือท่ีไหน (Where) 
- ซ้ืออยา่งไร (How) 

 การใช้สารชีวภาพร่วมกบั
สารเคมอีืน่ๆ 

การก าหนดแนวทางส าหรับ
หน่วยงาน หรือผู้ประกอบการ เพื่อ
ส่งเสริม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สารสกัดชีวภาพในการก าจัดวชัพชื 
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2.3 วธีิการศึกษา 

2.3.1  ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ีไดจ้ากการค านวณจากจ านวนครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีทั้งหมดจ านวน 8,735 ครัวเรือน (ส านกังานเกษตร
อ าเภอพร้าว, 2556) 

โดยการก าหนดขนาดตวัอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ใช้การก าหนดตวัอย่างตาม
วิธีการค านวณหาขนาดตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงัน้ี 

 𝑛  =    
𝑁

1+𝑁(𝑒)2   ------------------ (3.1) 

เม่ือ  e     =     ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้5 % 
n     =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N     =     ขนาดของประชากร 

𝑛  =    
8,735

1 + 8,735(0.05)2
 =    382.48 

 ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ป็น 382.48 ตวัอยา่ง เพื่อใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน จึง
ใช้ขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่างส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเขตพื้นท่ีท่ีท าการศึกษามีทั้ง
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมีจ านวน 159 ครัวเรือน โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 กลุ่มคือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สาชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น ครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้าชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้าชีวภาพก าจดัวชัพืช
ดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 241 
ครัวเรือน การเลือกตวัอยา่งในการศึกษาใชห้ลกัการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ี
อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2) ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละต าบลจากประชากรทั้งหมด โดยอ าเภอ
พร้าวประกอบดว้ย 11 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลเวียง ต าบลทุ่งหลวง ต าบลป่าตุม้ ต าบลป่าไหน่ ต าบลสัน-
ทราย ต าบลบา้นโป่ง ต าบลน ้ าแพร่ ต าบลเข่ือนผาก ต าบลแม่แวน ต าบลแม่ป๋ัง และต าบลโหล่งขอด 
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนตวัอยา่งครัวเรือนเกษตรกรในแต่ละต าบล 

3) สุ่มตวัอย่างจากจ านวนตวัอย่างครัวเรือนเกษตรกรในแต่ละต าบลด้วยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยมีรายละเอียดจ านวนตวัอยา่งครัวเรือนเกษตรกรแต่ละต าบลดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนเกษตรกร จ าแนกตามจ านวนตวัอยา่งท่ี

ใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชและต าบล 

ต าบล 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละของ
จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด 

จ านวน
ตวัอย่าง
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

จ านวนตวัอย่าง
ทีใ่ช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพชื 
(ครัวเรือน) 

จ านวน
ตวัอย่างทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพชื 
(ครัวเรือน) 

ต าบลเวยีง 256 2.9 12 3 9 
ต าบลทุ่งหลวง 236 2.7 10 2 8 
ต าบลป่าตุม้ 774 8.9 36 12 24 
ต าบลป่าไหน่ 868 9.9 40 17 23 
ต าบลสนัทราย 1,237 14.2 58 23 35 
ต าบลบา้นโป่ง 638 7.3 28 11 17 
ต าบลน ้ าแพร่ 783 9.0 36 16 20 
ต าบลเข่ือนผาก 900 10.3 40 15 25 
ต าบลแม่แวน 1,046 12.0 48 20 28 
ต าบลแม่ป๋ัง 1,024 11.7 48 21 27 
ต าบลโหล่งขอด 973 11.1 44 19 25 

รวม 8,735 100.00 400 159 241 
ที่มา: ส านกังานเกษตรอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2.3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งออก
ไดเ้ป็น 5 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืช 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึง
ประกอบด้วยพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรด้วยการซ้ือเท่านั้ น 
พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรด้วยการผลิตใช้เองเท่านั้ น และ
พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรด้วยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง
เท่านั้น 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความตระหนักเก่ียวกบัสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับสารชีวภาพก าจดั
วชัพืช ค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค และค าถาม
เก่ียวกบัความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดค่าและแปลผลคะแนนของค าถาม
ดงัน้ี 

ค าตอบ การให้คะแนน 
ตอบไดถู้กตอ้ง 1 

ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง 0 

การแปลผลคะแนนของค าถามใช้วิธีแบ่งเกณฑ์ของระดับความรู้และความ
ตระหนกัเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย (ประธานสิทธ์ิ, 2550) 

ความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-15 คะแนน 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
15−0

3
 = 5 



 

 26   

ระดับความคะแนน  การแปลผล 
10.01-15.00 หมายถึง สูง 
5.01-10.00 หมายถึง ปานกลาง 
0.00-5.00 หมายถึง ต ่า 

ความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภคมีระดบัคะแนนอยู่
ระหวา่ง 0-10 คะแนน 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = 
10−0

3
 = 3.33 

ระดับความคะแนน  การแปลผล 
6.68-10.00 หมายถึง สูง 
3.34-6.67 หมายถึง ปานกลาง 
0.00-3.33 หมายถึง ต ่า 

ความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-4 คะแนน 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = 
4−0

3
 = 1.33 

ระดับความคะแนน  การแปลผล 
2.68-4.00 หมายถึง สูง 
1.34-2.67 หมายถึง ปานกลาง 
0.00-1.33 หมายถึง ต ่า 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ส่วนที ่5 ค าถามเพิ่มเติมส าหรับครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
งานวิจยัต่างๆ เช่น แนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชข้องครัวเรือนเกษตรกร การคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลสถิติปริมาณการน าเขา้สารเคมีทางการเกษตร จ านวนครัวเรือนเกษตรกร
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ในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใช้ความรู้เบ้ืองตน้และใช้ประกอบการศึกษาด้วยวิธีการ
วเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

2.3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

1)  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี 1 ถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวเิคราะห์การประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert scale) เพื่อวิเคราะห์ระดบั
ความส าคญั ซ่ึงประเมินค่าค าตอบเป็น 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนดว้ยค่าเฉล่ียท่ีค านวณจาก
อนัตรภาคชั้น (John and James, 1993 อา้งในชณุตพร, 2555)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =
ค่าสูงสุด − ค่าต  ่าสุด

จ านวนชั้น
=

5 − 1

5
= 0.8 

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผลระดับความส าคัญจากการค านวณ
ค่าเฉล่ียได ้ดงัน้ี  

ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 5 
ระดบัความส าคญั มาก ค่าคะแนนเท่ากบั 4 
ระดบัความส าคญั ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั 3 
ระดบัความส าคญั นอ้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 2 
ระดบัความส าคญั นอ้ยท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 1 

  ขอ้มูลในส่วนน้ี วเิคราะห์โดยการค านวณค่าเฉล่ียของค าถามแต่ละขอ้ และน าค่าเฉล่ีย
ท่ีไดจ้ากการค านวณมาแปลผลค าตอบ ซ่ึงมีค่าคะแนนดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 4.21-5.00 
ระดบัความส าคญั มาก ค่าคะแนนเท่ากบั 3.41-4.20 
ระดบัความส าคญั ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั 2.61-3.40 
ระดบัความส าคญั นอ้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 1.81-2.60 
ระดบัความส าคญั นอ้ยท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 1.00-1.80 
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2)  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี  2  ถึงการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบสองกลุ่ม 
(binary logistic regression) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงใชโ้ปรแกรมทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการประมวลผล ซ่ึงก าหนดตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแปรตาม Y เป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) ของการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงมีค่าเพียงสองค่า คือ 0 และ 1 เน่ืองจากมีทางเลือกเพียงสองรูปแบบ 
ดงัน้ี 

  

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

𝑙𝑜𝑔
𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)

𝑃(𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)
=  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + ⋯ + 𝛽13𝑋13  ---(3.2) 

โดยท่ี 𝛽𝑖 = 1,2,3, … ,13 หมายถึง  ค่าพารามิเตอร์เม่ือท าการประมาณค่า 

 �̂�0, �̂�1, �̂�2, … , �̂�13 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากขอ้มูล 

  𝑋1,𝑋2,𝑋3, … , 𝑋13 หมายถึง ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด 13 ตวั 

 โดยตวัแปรอิสระ X หมายถึง ค่าตวัแปรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะอยูใ่น
รูปของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรดงัน้ี 

X1 คือ เพศของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร ในท่ีน้ีใชต้วัแปรหุ่น โดย 
X1 =    1     เพศชาย  X1=   0     เพศหญิง 

X2 คือ อายขุองหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (ปี) 
X3 คือ รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร (บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
X4 คือ จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (ปี) 

Y =   
 

1     ถา้ครัวเรือนเกษตรกรใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

0      ถา้ครัวเรือนเกษตรกรไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดั

วชัพืช 
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โดยท่ี  ระดบัต ่ากวา่ประถมศึกษา = นอ้ยกวา่ 4 ปี 
            ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 = 4 ปี 
            ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 = 6 ปี 
            ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. = 9 ปี 
            ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. = 12 ปี 
            ระดบัปริญญาตรี = 16 ปี 

X5 คือ ลักษณะการประกอบอาชีพของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร แบ่งได้เป็น  5 
ลักษณะ ได้แก่ การประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเดียว และการประกอบอาชีพ
เกษตรกรร่วมกบัอาชีพอ่ืนๆ โดยใชต้วัแปรหุ่นในการอธิบาย ดงัน้ี 

X51 คือ  เกษตรกรร่วมกบัรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
X51   =   1    ใช่ X51   =   0    ไม่ใช่ 

X52 คือ  เกษตรกรร่วมกบัพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 
X52   =   1    ใช่ X52   =   0    ไม่ใช่ 

X53 คือ  เกษตรกรร่วมกบัคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
X53   =   1    ใช่ X53   =   0    ไม่ใช่ 

X54 คือ  เกษตรกรร่วมกบัรับจา้งทัว่ไป 
X54   =   1    ใช่ X54   =   0    ไม่ใช่ 

และเม่ือ X51, X52, X53, X54   =   0  คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรอยา่งเดียว 
X6 คือ ลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร พิจารณาจากการใช้ท่ีดินโดย

ส่วนใหญ่ของครัวเรือนเกษตรกร  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การเกษตรเชิงเด่ียว 
และการเกษตรไร่นาสวนผสม  ในท่ีน้ีใชต้วัแปรหุ่น คือ 

X6   =   1    คือ การท าการเกษตรเชิงเด่ียว  
X6   =   0    คือ การท าการเกษตรไร่นาสวนผสม 

X7 คือ ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร (ไร่ต่อครัวเรือน) 
X8 คือ จ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร(กลุ่ม) ในช่วงปีท่ีท าการ

ส ารวจ 
X9 คือ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตร (คร้ัง) ในช่วง

ปีท่ีท าการส ารวจ 
X10 คือ การไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
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เกษตรกร โดยใชต้วัแปรหุ่นอธิบาย ดงัน้ี 
X10   =   1    คือ เคยได้รับการแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพืช 
X10   =   0    คือ ไม่เคยไดรั้บการแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดั

วชัพืช 
  

X11 คือ คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรในช่วงปีท่ี
ท าการส ารวจ (คะแนน) 

X12 คือ คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภคเม่ือ
ใชส้ารเคมีทางการเกษตรในช่วงปีท่ีท าการส ารวจ (คะแนน) 

X13 คือ คะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในช่วงปีท่ีท าการส ารวจ (คะแนน) 
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บทที ่3 

ผลการศึกษาพฤตกิรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกรใน
อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่และทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน และ
ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลสภาพการเพาะปลูกของครัวเรือน
เกษตรกร พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร และระดบัความรู้เก่ียวกบั
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ระดบัความตระหนกัถึงปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค และระดบั
ความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้สาชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 

3.1    ข้อมูลพืน้ฐาน ลักษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 

ขอ้มูลพื้นฐาน ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของหัวหน้าครัวเรือนและครัวเรือนเกษตรกร 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ จ  านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา ลกัษณะการประกอบอาชีพ สถานภาพของหวัหนา้
ครัวเรือน รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร จ านวนกลุ่มท่ีเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรม
ทางการเกษตร และการไดรั้บค าแนะน าหรือส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากหน่วยงานหรือ
บุคคลอ่ืนของครัวเรือนเกษตรกร โดยแสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างครัวเรือน
เกษตรกรท่ีมาจากการสอบถาม ดงัน้ี 
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3.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 

จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นตวัแทนของประชากรของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือพิจารณาขอ้มูลจากตารางท่ี 3.1 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 71 มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย ส าหรับช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกรนั้น ใชห้ลกัเกณฑ์การแบ่งตามแนวคิดเร่ืองการแบ่งช่วงอายุตาม Standard International Age 
Classification ตามมาตรฐานสากล (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2544) โดยใช้มาตรฐานการจดักลุ่มอาย ุ
10 ปี ซ่ึงกลุ่มน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยอายุท่ีลงทา้ยดว้ยตวัเลข 5 เสมอ เช่น 5-14 ปี 15-24 ปี หรือ 75 ปีข้ึนไป 
เป็นตน้ พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 44 มีอายรุะหวา่ง 45-54 ปี มีอายุเฉล่ียท่ี 53 ปี หวัหนา้
ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 51 ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกรร้อยละ 85 มีสถานภาพสมรส ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วน
ใหญ่ร้อยละ 83 มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายเช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืช ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกันคือ ระหว่าง 45-54 ปี มีอายุเฉล่ียท่ี 54 ปี  โดยหัวหน้า
ครัวเรือนร้อยละ 88 มีสถานภาพสมรส และไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็น
ร้อยละ 59 ซ่ึงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งเพศ อายุ จ  านวนปีท่ีได้รับการศึกษาหรือสถานภาพของ
หัวหน้าครัวเรือน เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นตวัแทนของครัวเรือนเกษตรกรนั้นๆ เน่ืองจากหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตรกรเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจภายในครัวเรือนเกษตรกร เม่ือพิจารณาจากขอ้มูล
ขา้งต้น แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น ส่วนใหญ่มี
หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงวยักลางคนคือ 45-54 ปี โดยมีอายุเฉล่ียท่ี 54 ปี และ
ไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4  
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ตารางที ่3.1 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ  าแนกตามเพศ ช่วงอายุ จ  านวน
ปีท่ีได้รับการศึกษา  สถานภาพ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เพศของหัวหน้าครัวเรือน       
ชาย  113  71.07  200  82.99 313  78.25 
หญิง   46  28.93     41   17.01   87  21.75 

รวม 159 100.00  241 100.00 400 100.00 

ช่วงอายุของหัวหน้า
ครัวเรือน 

      

นอ้ยกวา่ 35 ปี     4    2.52      6    2.49   10    2.50 
35-44 ปี   16  10.06    27   11.20   43  10.75 
45-54 ปี   70  44.03  101   41.91 171  42.75 
55-64 ปี   59  37.11    73   30.29 132  33.00 
มากกวา่ 65 ปีข้ึนไป   10    6.29    34   14.11   44  11.00 

รวม 159 100.00  241 100.00 400 100.00 

อายุเฉลีย่ (ปี) 53 54 54 
จ านวนปีท่ีได้รับการศึกษา
ของหัวหน้าครัวเรือน 

      

ต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 4 
(ต ่ากวา่ 4 ปี) 

   8    5.03     5    2.07    13      3.25 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 (4 ปี)  81  50.94  143  59.34  224   56.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (6 ปี)  55  34.59    63    26.14  118   29.50 
มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. 
(9 ปี) 

 4    2.52    17    7.05    21     5.25 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวส. (12 ปี) 

 10    6.29      9    3.73    19     4.75 

ปริญญาตรี (16  ปี)     1    0.63      4    1.66      5     1.25 
รวม 159 100.00   241 100.00   400 100.00 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

สถานภาพของหัวหน้า
ครัวเรือน 

      

สมรส 135    84.91  213  88.38    16    4.00 
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่  19   11.95    17    7.05  348  87.00 
โสด    5     3.14    11    4.56   36    9.00 

รวม 159 100.00  241 100.00  400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ    

 3.1.2   ลกัษณะการประกอบอาชีพของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 

จากการศึกษาลกัษณะการประกอบอาชีพของหัวหนา้ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ
พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 51 
ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว ส่วนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชร้อยละ 51 ประกอบอาชีพเกษตรกรอยา่งเดียวเช่นกนั เม่ือพิจารณารายละเอียดปลีกยอ่ยของการ
ประกอบอาชีพอ่ืนร่วมกบัอาชีพเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมีหวัหนา้ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปร่วมกบัอาชีพเกษตรกร โดยครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 36 มีหวัหนา้ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปร่วมกบัอาชีพ
เกษตรกร และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 29 มีหัวหน้าครัวเรือนท่ี
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร่วมกับอาชีพเกษตรกร โดยการรับจ้างทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มมีลกัษณะคล้ายคลึงกันได้แก่ การรับจ้างด านา การรับจ้างจกัสาน เป็นต้น ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ลกัษณะการประกอบอาชีพ
ของหัวหน้าครัวเรือน

เกษตรกร 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เกษตรกรอยา่งเดียว  81   50.94 124  51.45 205  51.25 
เกษตรกรร่วมกบัอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป 

 57   35.85 71  29.46 128  32.00 

เกษตรกรร่วมกบัอาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

 14   8.81 30  12.45  44  11.00 

เกษตรกรร่วมกบัอาชีพท่ีมี
รายไดป้ระจ า 
(ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/
รัฐวสิาหกิจ) 

   7   4.40 16   6.64  23    5.75 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 3.1.3   รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษารายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
เม่ือพิจารณาขอ้มูลสามารถแบ่งรายไดอ้อกเป็นรายไดเ้งินสดในภาคเกษตรและรายไดเ้งินสดนอกภาค
เกษตร โดยรายได้เงินสดในภาคเกษตรเป็นรายไดท่ี้มาจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งจาก
การจ าหน่าย รายไดจ้ากพืชผลทางการเกษตร การเล้ียงสัตวห์รือสัตวน์ ้ าต่างๆ ส่วนรายไดเ้งินสดนอก
ภาคเกษตร เป็นรายไดอ่ื้นๆ ท่ีไม่ไดม้าจากการเกษตร เช่น รายไดเ้งินสดจากการรับจา้ง การคา้ขาย เป็น
ตน้ โดยการพิจารณาระดบัรายไดข้องครัวเรือนเกษตรกรนั้น อา้งอิงมาจากการวิเคราะห์การกระจาย
รายได้ของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงน ามาปรับใช้กับการศึกษารายได้เงินสดของ
ครัวเรือนเกษตรกร โดยดูจากการกระจายของรายได้เงินสดและจดัล าดบัรายไดเ้ป็นช่วงจากน้อยไป
มาก (กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย, 2554) เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.3 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 48 มีรายได้เงินสดในภาคเกษตรระหว่าง 50,000-100,000 
บาท มีรายไดเ้งินสดในภาคเกษตรเฉล่ีย 117,393 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้นร้อยละ 31 มีรายได้เงินสดในภาคเกษตรในช่วง 50,000-100,00 บาท
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เช่นเดียวกนั โดยมีรายไดเ้งินสดในภาคเกษตรเฉล่ีย 131,226 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เม่ือพิจารณาจาก
รายไดเ้งินสดในภาคเกษตรโดยรวมแลว้ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมีรายไดเ้งินสดในภาคเกษตรเฉล่ีย 125,728 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

เม่ือพิจารณารายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม จากตารางท่ี 
3.3 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีรายไดเ้งินสดนอกภาคการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 48 ไม่มีรายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตร และครัวเรือนท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชท่ีไม่มีรายได้เงินสดนอกภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 47 แต่เม่ือพิจารณาจากรายไดเ้งินสด
นอกภาคเกษตรเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมีรายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตรเฉล่ีย 23,492 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีรายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตรเฉล่ีย 35,508 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมี
รายได้เงินสดนอกภาคเกษตรโดยรวมเฉล่ีย 30 ,732 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงกล่าวได้ว่าครัวเรือน
เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีรายไดเ้งินสดมาจากการเกษตรเพียงอยา่งเดียว โดยมีบางครัวเรือนท่ีมี
รายได้เงินสดนอกภาคเกษตรมาจากการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปหรืออาชีพคา้ขายร่วมกบัการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร 

ตารางที ่3.3 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามรายไดเ้งินสด และ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายได้เงนิสด 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

รายได้เงนิสดในภาคการเกษตร       
ต ่ากวา่ 50,000 บาท   27 16.98 57 23.65 84 21.00 
50,000-100,000 บาท   77 48.43 75 31.12 152 38.00 
100,001-150,000 บาท   20 12.58 41 17.01 61 15.25 
150,001-200,000 บาท   12 7.55 26 10.79 38 9.50 
200,001-250,000 บาท    7 4.40 9 3.73 16 4.00 
250,001-300,000 บาท    9 5.66 17 7.05 26 6.50 
300,001-350,000 บาท     2 1.26 4 1.66 6 1.50 
350,001-400,000 บาท    2 1.26 7 2.90 9 2.25 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) 

รายได้เงนิสด 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

มากกวา่ 400,000 บาทข้ึน
ไป 

   3 1.89 5 2.07 8 2.00 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

รายได้เงนิสดในภาคเกษตร
เฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

117,393.08 131,226.14 125,727.50 

รายได้เงนิสดนอกภาค
การเกษตร 

      

ไม่มีรายไดน้อกภาคเกษตร   76 47.80 114 47.30 190 47.50 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท    7 4.40 2 0.83 9 2.25 
10,000-30,000 บาท   35 22.01 39 16.18 74 18.50 
30,001-50,000 บาท   12 7.55 18 7.47 30 7.50 
50,001-70,000 บาท    8 5.03 28 11.62 36 9.00 
70,001-90,000 บาท   15 9.43 15 6.22 30 7.50 
90,001-110,000 บาท    2 1.26 6 2.49 8 2.00 
110,001-130,000 บาท    0 0.00 5 2.07 5 1.25 
มากกวา่ 130,000 บาทข้ึน
ไป 

   4 2.52 14 5.81 18 4.50 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

รายได้เงนิสดนอกภาคเกษตร
เฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

23,492.33 35,507.81 30,731.66 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.1.4   การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของครัวเรือนเกษตรกร 

จากการศึกษากลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นของครัวเรือนเกษตรกร เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากตารางท่ี 3.4 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชไม่มีการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 61 และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไม่เขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ คิด
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เป็นร้อยละ 45 และเม่ือพิจารณาครัวเรือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่า ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 34 มีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ จ านวน 1 กลุ่ม 
ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 39 มีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 
จ านวน 1 กลุ่มเช่นเดียวกนั ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชล้ะไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น ไม่นิยมเป็น
สมาชิกกลุ่มใดๆ มีเพียงบางส่วนท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆโดยกลุ่มท่ีครัวเรือนเกษตรกรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สหกรณ์นิคมพร้าว กลุ่มผูผ้ลิตล าไย กลุ่มผูป้ลูกมะม่วง และกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย ์หรือ
กลุ่มสหกรณ์แปลง 4 เป็นตน้ (ดงัตารางท่ี 3.5) 

ตารางที ่3.4 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามจ านวนกลุ่มท่ีเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

จ านวนกลุ่มทีเ่ข้าร่วมเป็น
สมาชิก 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ    97    61.01  108   44.81  205   51.25 
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 1 
กลุ่ม 

   54    33.96    94   39.00  148   37.00 

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 2 
กลุ่ม 

    7     4.40    38   15.77    45   11.25 

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 3 
กลุ่ม 

    0     0.00     1    0.41     1    0.25 

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวน
มากกวา่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

    1     0.63     0    0.00     1    0.25 

รวม 159 100.00  241 100.00  400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่3.5 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามกลุ่มต่างๆ ท่ีเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

กลุ่มต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมเป็นสมาชิก 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

สหกรณ์การเกษตรพร้าว    42   40.00    54    39.13   96   39.51 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

   29   27.62    34    24.64   63   25.93 

สหกรณ์นิคมพร้าว    21   20.00    31    22.46   52   21.40 
กลุ่มผูผ้ลิตล าไย     7     6.67      9     6.52   16    6.58 
กลุ่มผูป้ลูกมะม่วง     3     2.86      9     6.52   12    4.94 
อ่ืนๆ (กลุ่มเกษตรอินทรีย ์กลุ่ม
สหกรณ์แปลง 4 เป็นตน้) 

    3     2.86      1     0.72     4    1.65 

รวมผู้ให้ข้อมูล  105 100.00   138  100.00  243 100.00 
หมายเหตุ: เฉพาะครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.1.5 การรับการอบรมหรือการไปเยีย่มชมกจิกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

 การศึกษาการรับการอบรมหรือการไปเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกร เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.6 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรใดๆ เลย โดยครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือเยี่ยมชม
กิจกรรมทางการเกษตร ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไม่เคยรับการอบรม
หรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 88 แต่ยงัมีครัวเรือนเกษตรกรบางส่วนท่ีเคยเขา้
ร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ ซ่ึงมีการเข้าร่วมอบรมหรือเยี่ยมขม
กิจกรรมทางการเกษตรจ านวน 1-2 คร้ัง เป็นครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 25 
และเป็นครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชร้อยละ 12 การเข้าร่วมของครัวเรือน
เกษตรกรนั้นเป็นลกัษณะการอบรมมากกวา่การเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตร ไดแ้ก่ การอบรมเร่ือง
การช าระหน้ีสิน การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้ห้ครัวเรือน การท าการเกษตรแบบพอเพียง เป็น
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ต้น ซ่ึงยงัขาดการอบรมหรือให้ความรู้ในเร่ืองของการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชในพื้นท่ีทาง
การเกษตรหรือการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจัดวชัพืช จึงท าให้ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้นไม่ได้รับความรู้เร่ืองสารชีวภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรได ้

ตารางที ่3.6 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีรับ
การอบรมหรือการไปเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตร และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
และไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

จ านวนคร้ังทีรั่บการอบรมหรือ
การไปเยีย่มชมกจิกรรม

ทางการเกษตร 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ไม่เคยรับการอบรมหรือการไป
เยีย่มชมกิจกรรมทางการ
เกษตรใดๆ 

 103   64.78  211   87.55 314   78.50 

เคยรับการอบรมหรือการไป
เยีย่มชมกิจกรรมทางการ
เกษตร 1-2 คร้ัง 

   40   25.16   29   12.03   69   17.25 

เคยรับการอบรมหรือการไป
เยีย่มชมกิจกรรมทางการ
เกษตร 3-4 คร้ัง 

   11    6.92    0    0.00   11    2.75 

เคยรับการอบรมหรือการไป
เยีย่มชมกิจกรรมทางการ
เกษตร 5-6 คร้ัง 

    3    1.89    1    0.41    4    1.00 

เคยรับการอบรมหรือการไป
เยีย่มชมกิจกรรมทางการ
เกษตรมากกวา่ 6 คร้ังข้ึนไป 

    2    1.26    0    0.00    2    0.50 

รวม  159 100.00  241 100.00 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.1.6   การได้รับค าแนะน าหรือส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาถึงการได้รับค าแนะน าหรือส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกร พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชไดรั้บค าแนะน าหรือส่งเสริม
จากเกษตรกรด้วยกัน ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือเกษตรกรท่ีคุ้นเคยกันโดยคิดเป็นร้อยละ 32 ซ่ึงผล
การศึกษาการไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรท่ีไม่
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น มีความแตกต่างจากผลการศึกษาของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 31 ไดรั้บค าแนะน าหรือ
ส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากผูน้ าในชุมชน ซ่ึงมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช แสดงให้เห็นว่าการแนะน า ส่งเสริมแบบปากต่อปากจากเพื่อนบา้นหรือ
ผูน้ าในชุมชนท่ีมีความใกล้ชิดกับครัวเรือนเกษตรกรนั้น ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของครัวเรือน
เกษตรกรเป็นอยา่งมาก ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.7 

ตารางที ่3.7 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการได้รับ
ค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

การได้รับค าแนะน าหรือการ
ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ

ก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เกษตรกรดว้ยกนั/คนในชุมชน   51 32.08   76 31.54 127 31.75 
ผูน้ าในทอ้งถ่ิน   49 30.82   90 37.34 139 34.75 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของรัฐบาล   20 12.58   16 6.64   36 9.00 
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานเอกชน    8 5.03    8 3.32   16 4.00 
หน่วยงานจากภาคการศึกษา    4 2.52    6 2.45   10 2.50 
ไม่เคยไดรั้บค าแนะน า ส่งเสริม
จากแหล่งใดเลย 

  27 16.98   45 18.67   72 18.00 

รวม 159 100.00  241 100.00 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.2    สภาพการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ามีการท าการเกษตรตลอดทั้งปี ซ่ึงการศึกษาประกอบดว้ย จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนท่ีใช้ในการท าการเกษตร ชนิดของพืชท่ีปลูก ลักษณะการถือครองท่ีดิน ลักษณะการท า
การเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร และขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร 

3.2.1   ขนาดพืน้ที่และลกัษณะการถือครองทีด่ินของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรและลกัษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.8 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร 1.00-15.00 ไร่ โดยมีขนาด
พื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 12.19 ไร่ต่อครัวเรือน และร้อยละ 91 มีท่ีดินเป็นของตนเอง ส่วนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชร้อยละ 77 มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร 1.00-15.00 ไร่ 
เช่นเดียวกนั มีขนาดพื้นท่ีเฉล่ีย 12.45 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 94 มีการถือครองท่ีดินเป็นของ
ตนเองเช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช แสดงให้เห็นวา่ครัวเรือนเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีท่ีดินท าการเกษตรเป็นของตนเอง ไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองค่าเช่าท่ีดินในการเกษตร เน่ืองจากไม่
ตอ้งเช่าท่ีดินเพิ่ม ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีขนาดพื้นท่ีโดยรวมเฉล่ีย 12.35 ไร่ต่อครัวเรือน จะ
เห็นไดว้่า ขนาดพื้นท่ีของครัวเรือนเกษตรกรนั้น มีขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกอยูใ่นช่วง 1.00-15.00 ไร่ ซ่ึง
ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีทางการเกษตรอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จึงมีขนาดพื้นท่ี
ทางการเกษตรเป็นไปตามนโยบายการจดัสรรท่ีดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีจดัสรรท่ีดินท า
กินแก่เกษตรกร รายละไม่เกิน 15 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) 

 

 

 

 

 



 

 43   

ตารางที ่3.8 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามขนาดพื้นท่ีทาง
การเกษตรและลักษณะการถือครองท่ีดิน  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ขนาดพืน้ทีท่างการเกษตร       
1.00-15.00 ไร่ 119 74.84 186 77.18 302 75.50 
15.10-30.00 ไร่   33 20.75   45 18.67   78 19.50 
30.10-45.00 ไร่    5 3.14    7 2.90   12 3.00 
45.10-60.00 ไร่    1 0.63    4 1.66    5 1.25 
มากกวา่ 60.00 ไร่ข้ึนไป    1 0.63    2 0.83    3 0.75 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

ขนาดพืน้ทีเ่พาะปลูกเฉลีย่ 
(ไร่ต่อครัวเรือน) 

12.19 12.45 12.35 

ลกัษณะการถือครองทีด่นิ       
เป็นท่ีของตนเอง 145 91.19 227 94.19  372 93.00 
เป็นท่ีของตนเองและท่ีเช่า    6 3.77    9 3.73   15 3.75 
เป็นท่ีเช่า    5 3.14    5 2.07   10 2.50 
เป็นท่ีท าฟรีโดยไม่เสียค่าเช่า    3 1.89    0 0.00     3 0.75 

รวม 159 100.00 241 100.00  400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.2.2   จ านวนแรงงานในครัวเรือนทีใ่ช้ในการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

เม่ือพิจารณาจ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใช้ในการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
และไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดงัตารางท่ี 3.9 พบวา่ จ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชใ้นการเกษตร
ทั้ งครัวเรือนท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช ส่วนใหญ่มีการใช้แรงงานในครัวเรือนท า
การเกษตรจ านวน 1-2 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียจ านวน 2 คน เม่ือพิจารณาแยกเป็นกลุ่ม 
พบวา่ ครัวเรือนเกษตรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 81 มีจ านวนแรงงานในครัวเรือน
ท่ีใช้ในการเกษตรจ านวน 1-2 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
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สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 73 มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใช้ในการเกษตรจ านวน 1-2 คน มี
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน เช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ตารางที ่3.9 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนท่ีใชใ้นการท าการเกษตร และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช 

จ านวนแรงงานในครัวเรือนที่
ใช้ในการท าการเกษตร 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1-2 คน   129 81.13 175 72.61  304 76.00 
3-4 คน    30 18.87   63 26.14    93 23.25 
มากกวา่ 4 คนข้ึนไป      0 0.00    3 1.24     3 0.75 

รวม   159 100.00 241 100.00  400 100.00 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน
เฉลีย่ (คนต่อครัวเรือน) 

2 2 2 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.2.3   ลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

จากการศึกษาลักษณะการท าการเกษตรและประเภทของพืชท่ีท าการเพาะปลูกของ
ครัวเรือนเกษตรกรดงัตารางท่ี 3.10 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีลกัษณะการท า
การเกษตรแบบเชิงเด่ียว โดยร้อยละ 92 ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีการท า
การเกษตรเชิงเด่ียว และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 91 ท าการเกษตร
เชิงเด่ียวเช่นเดียวกนั ซ่ึงครัวเรือนเกษตรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 52 และ 46 นิยมปลูกพืชสวน พืชท่ีนิยมปลูกในพื้นท่ีทาง
การเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชคือ พืชสวน ไดแ้ก่ ล าไย และ
มะม่วง ลกัษณะการปลูกพืชสวนของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีทั้งการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวใน
พื้นท่ีเพาะปลูก เช่น การปลูกเฉพาะล าไย หรือมีการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกนั เช่น ปลูกล าไย
ร่วมกบัมะม่วง แต่อยา่งไรก็ตามลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการท าการเกษตร
แบบเชิงเด่ียว ท่ีเป็นการเน้นการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก มีการจดัการท่ีรวดเร็วและเห็นผลได้
ทนัท่วงที  
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ตารางที ่3.10 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามลกัษณะการท า
การเกษตรและประเภทของพืชท่ีปลูก  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
ใช้สารชีวภาพก าจดั

วชัพชื 
รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ลกัษณะการท าการเกษตร       
เกษตรเชิงเด่ียว  147 92.45 219 90.87 366 91.50 
เกษตรไร่นาสวนผสม   12 7.55  22 9.13  34 8.50 

รวม  159 100.00 241 100.00 400 100.00 

ประเภทของพชืทีเ่พาะปลูก       
พืชสวน   82 51.57 110 45.64 192 48.00 
พืชไร่   30 18.87  70 29.05 100 25.00 
พืชไร่และพืชสวน   41 25.79  58 24.07  99 24.75 
พืชไร่หรือพืชสวนร่วมกบัพืช
ประเภทอ่ืน 

   6 3.77    3 1.24   9 2.25 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.3    พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของเกษตรกรอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ จากครัวเรือนเกษตรกรตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.11 พบว่ามี
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 159 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 และมี
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 241 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60  
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ตารางที ่3.11 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
และไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

พฤตกิรรมการใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพชื จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ใช ้ 159 39.75 
ไม่ใช ้ 241 60.25 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 3.3.1 พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งการซ้ือเท่านั้น 
การผลิตใช้เองเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้ นจ านวน 104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจัดวชัพืชด้วยการผลิตใช้เองเท่านั้ นจ านวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28 และ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องจ านวน 11 ครัวเรือน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 7 ซ่ึงมีรายละเอียดพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.12 

ตารางที ่3.12 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมาจากการซ้ือเท่านั้น การผลิตใช้
เองเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

พฤตกิรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพชื จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
การซ้ือเท่านั้น 104 65.41 
การผลิตใชเ้องเท่านั้น 44 27.67 
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 11 6.92 

รวม 159 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

จากการศึกษาถึงเหตุผลในการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชและผูมี้ส่วนร่วมหรือ
ให้ค  าแนะน าในการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงจ าแนกได้เป็น 3 
กลุ่มคือ การใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น การใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิต
ใช้เองเท่านั้น และการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัผลิตใช้เอง เม่ือพิจารณาตารางท่ี 
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3.13 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรทั้ ง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น  มีเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีเหมือนกนัคือ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภยัจากสารเคมี การใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชนั้นมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และความตอ้งการลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร โดยคิดเป็น
ร้อยละ 74 72 และ59 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น
เล็งเห็นประโยชน์ของสารชีวภาพท่ีมีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและปลอดภยัต่อสุขภาพ พยายามหลีกเล่ียง
การใชส้ารเคมีเพื่อให้สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งจากการ
ใช้สารเคมี ทั้ งยงัป้องกันส่ิงแวดล้อมไม่ให้เส่ือมโทรม อีกทั้ งยงัมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตรของตน โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสารเคมีทางการเกษตร จึงส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกร
หนัมาใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งการซ้ือเท่านั้น การผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือ
ร่วมกบัการผลิตใชเ้อง เพื่อใชท้ดแทนสารเคมีก าจดัวชัพืช 

เม่ือพิจารณาผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.14 พบวา่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น  การผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการ
ผลิตใช้เอง ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 37 เป็นผู ้ตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชด้วยตนเอง 
นอกจากน้ียงัมีเพื่อนบา้นหรือเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนั ผูน้ าในชุมชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช คิดเป็นร้อยละ 28 และ 19 ตามล าดบั ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรนั้นมาจากหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเอง เพื่อนบา้น 
รวมถึงผูน้ าในชุมชนเป็นส าคญั ส่วนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจาก
เจา้หนา้ท่ีเกษตรนั้น ยงัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไม่มากเท่าท่ีควร โดยมีครัวเรือนเกษตรกรส่วนนอ้ย
ท่ีเจา้หนา้ท่ีเกษตรนั้นเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยพิจารณาไดจ้าก
สัดส่วนผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมาจากเจา้หนา้ท่ีนั้นมีเพียงร้อยละ 12 แสดงให้เห็นวา่ เจา้หนา้ท่ี
ยงัมีบทบาทในการเป็นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชแก่ครัวเรือนเกษตรกรไม่มาก
เท่าท่ีควร 
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ตารางที ่3.13 จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  ำแนกตำมเหตุผลในกำรตดัสินใจใช้สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืช และครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชดว้ยวธีิกำรต่ำง ๆ 

เหตุผลในการตัดสินใจ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การผลติใช้เองเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้

เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชช่วยลดค่ำใชจ่้ำย  58 55.77 29 65.91  7 63.64  94 59.12 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชรำคำถูกกวำ่สำรเคมีท่ีใชก้ ำจดั
วชัพืช 

 33 3.73 10 22.73  5 45.45  48 30.19 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชมีควำมสะดวกต่อกำรใชง้ำน  55 52.88 23 52.77  5 45.45  83 52.20 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  78 75.00 27 61.36  9 81.82 114 71.70 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชช่วยฟ้ืนฟสูภำพดิน  44 42.31 22 50.00  6 54.55  72 45.28 

ใชส้ำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชเพื่อใหผ้ลผลิตปลอดภยัจำก
สำรเคม ี

 77 74.04 32 72.73  9 81.82 118 74.21 

สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชมีประสิทธิภำพหรือมี
ควำมสำมำรถในกำรก ำจดัวชัพืชไดดี้ 

 26 25.00   7 15.91   2 18.18  35 22.01 

รวมผู้ให้ข้อมูล 104 100.00 44 100.00 11 100.00 159 100.00 

หมายเหตุ: ผูต้อบสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ค ำตอบ       

ที่มา: จำกกำรส ำรวจ       
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ตารางที ่3.14 จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  ำแนกตำมผูมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจใช้สำรชีวภำพก ำจดัวชัพืช และ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ำรชีวภำพก ำจดัวชัพืชดว้ยวธีิกำรต่ำง ๆ 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การผลติใช้เองเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

หวัหนำ้ครัวเรือนเกษตรกร   38 36.54 16 36.36  4 36.36  59 37.11 

ผูน้ ำในชุมชน (ก ำนนั, ผูใ้หญ่บำ้น)   20 19.23  8 18.18  2 18.18  30 18.87 

เจำ้ของร้ำนคำ้    4 3.85  1 2.27  1 9.09   6 3.77 

เจำ้หนำ้ท่ีเกษตร   11 10.58  6 13.64  2 18.18  19 11.95 

เพื่อนบำ้น    31 29.81 13 29.55  2 18.18  45 28.30 

รวม 104 100.00 44 100.00 11 100.00 159 100.00 

ที่มา: จำกกำรส ำรวจ 
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ก พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกรทีซ้ื่อสารชีวภาพ
ก าจัดวชัพชื 

1) ลกัษณะการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร
ในส่วนน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลจากครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น 
และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.15 และ 3.16 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
การซ้ือเท่านั้น ร้อยละ 62 หาซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากร้านจ าหน่ายสารทางการเกษตรทัว่ไป มี
รูปแบบการซ้ือด้วยการซ้ืออย่างใดอย่างหน่ึงต่อการซ้ือแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือเฉพาะสารชีวภาพก าจดั
วชัพืชเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้นร้อยละ 
47 นิยมซ้ือท่ีขนาด 501ซีซี-1,000ซีซี และร้อยละ 50 มีความถ่ีในการซ้ือ 4-6 คร้ังต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือเฉล่ียท่ี 21,998 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉล่ียต่อไร่ พบว่ามี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ี 1,525 บาทต่อไร่ต่อครัวเรือน ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง ส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากร้านจ าหน่ายสาร
ทางการเกษตรทั่วไป และมีรูปแบบการซ้ือด้วยการซ้ืออย่างใดอย่างหน่ึงต่อการซ้ือแต่ละคร้ัง
เช่นเดียวกนั โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชขนาด 501ซีซี-1,000ซีซี เช่นเดียวกบั
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น แต่มีความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สารชีวภาพต่างออกไป โดยร้อยละ 63 มีความถ่ีในการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 1-3 คร้ังต่อปี และมี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียท่ี 10,682 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อไร่ท่ี 1,305 บาทต่อไร่ต่อ
ครัวเรือน เน่ืองมาจากครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มน้ีมีการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชร่้วมกบัการซ้ือ 
จึงท าให้มีความถ่ีและค่าใช้จ่ายในการซ้ือต ่ากว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วย
การซ้ือเท่านั้น ในส่วนของการช าระเงินและการเดินทางเพื่อซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนั้น พบวา่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือ ไม่วา่จะเป็น
การซ้ือเท่านั้นหรือการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เองท่ีให้ขอ้มูล มีการเดินทางไปซ้ือสารชีวภาพก าจดั
วชัพืชดว้ยตนเอง และช าระเงินค่าสารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยเงินสดทั้งส้ิน 
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ตารางที ่3.16 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามขนาด  ความถ่ีใน
การซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง 

รวม 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ขนาดของสารชีวภาพก าจัด
วัชพชื 

      

100 ซีซี-500 ซีซี   25   24.04   0     0.00   25  21.74 

501 ซีซี-1,000 ซีซี   49   47.12   7   63.64    7  48.70 

1,001 ซีซี-5,000 ซีซี   20   19.23   3   27.27   23  20.00 

       

ตารางที ่3.15 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช้ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

แหล่งทีซ้ื่อสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื
ด้วยการซื้อเท่านั้น 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชืด้วย
การซื้อร่วมกบัการผลติใช้

เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ร้านจ าหน่ายสารทางการ
เกษตรทัว่ไป 

  65   62.50   7   63.64   72   62.61 

สหกรณ์การเกษตร   25   24.04   1     9.09   26   22.61 

ซ้ือจากเกษตรกรดว้ยกนั   10     9.62   2   18.18   12   10.43 

ซ้ือจากบริษทัผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายทัว่ไป 

    4     3.85   1     9.09     5     4.35 

รวม 104 100.00 11 100.00 115 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่3.16 (ต่อ) 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง 

รวม 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

มากกวา่ 5,000 ซีซีข้ึนไป   10     9.62   1     9.09   11    9.57 

รวม 104 100.00 11 100.00 115 100.00 

ความถี่ในการซ้ือ (คร้ังต่อปี)       

1-3 คร้ังต่อปี    14   13.46   7   63.64   21   18.26 

4-6 คร้ังต่อปี    52   50.00   2   18.18   54   46.96 

7-9 คร้ังต่อปี   12   11.54   1     9.09   13   11.30 

มากกวา่ 9 คร้ังต่อปีข้ึนไป    20   19.23   1     9.09   21   18.26 

มีความไม่แน่นอนในการ
ซ้ือ 

     6     5.77   0     0.00     6     5.22 

รวม  104 100.00 11 100.00 115 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื       

ต ่ากวา่ 1,000 บาท     8     7.69 0    0.00    8    6.69 

1,000-3,000 บาท    15   14.42 2  18.18  17  14.78 

3,001-50,000 บาท    11   10.58 2   18.18  13  11.30 

50,001-7,000 บาท    19   18.27 1     9.09  20  17.39 

มากกวา่ 7,000 บาทข้ึนไป    51   49.04  6   54.55  57  49.57 

รวม 104 100.00 11  100.00 115 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืเฉลีย่ 
(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

21,997.79 10,681.82 20,95.39 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืเฉลีย่ 
(บาทต่อไร่ต่อครัวเรือน) 

1,525.37 1,304.52 1,504.24 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ในการศึกษาถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในการโฆษณาการขายสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.17 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือ
เท่านั้นร้อยละ 63 รับทราบการโฆษณาการขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากเพื่อนบา้นหรือเกษตรกร
ดว้ยกนั รองลงมาคือ การรับทราบโฆษณาโฆษณาการขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชผา่นทางวิทยุ และ
โทรทศัน์ ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องร้อยละ 
64 รับทราบการโฆษณาการขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากเพื่อนบ้านหรือเกษตรกรเช่นเดียวกับ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น รองมาคือการรับทราบโฆษณาการ
ขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากโทรทศัน์ แสดงให้เห็นวา่การรับรู้ข่าวสารของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากการรับทราบข่าวสารต่างๆ ของครัวเรือนเกษตรกรมาจากการบอก
เล่าปากต่อปากจากเพื่อนบา้นหรือคนในชุมชน และจากส่ือวทิย ุโทรทศัน์ 

ตารางที ่3.17 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในการโฆษณาขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

แหล่งข้อมูลข่าวสารในการโฆษณา
ขายสารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เพื่อนบา้น    66 63.46   8 72.73   74 64.35 

วทิย ุ    61 58.65   4 36.36   65 56.52 

โทรทศัน์    60 57.69   6 54.55   66 57.39 

ผูน้ าในทอ้งถ่ิน    55 52.88   4 36.36   59 51.30 

พนกังานบริษทั/ร้านคา้    40 38.46   3 27.27   43 37.39 

เจา้หนา้ท่ีเกษตรของหน่วยงานรัฐ    28 26.92   2 18.18   30 26.09 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์
เอกสารเผยแพร่ นิตยสารต่างๆ 

   25 24.04   4 36.36   29 25.22 

ไม่ไดรั้บทราบการโฆษณา      3 2.88   0 0.00     3 2.61 

รวมผู้ให้ข้อมูล 104 100.00 11 100.00 115 100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ของครัวเรือนเกษตรกร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้น เป็นการอธิบายถึงปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีซ้ือเท่านั้น และครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านสถานท่ีและการจ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
บริการ โดยอธิบายตามปัจจยัแต่ละดา้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือ
พิจารณาตารางท่ี 3.18 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ืออยา่งเดียวและ
การซ้ือร่วมกบัการผลิตนั้น ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัท่ี 3.83 ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดถึงระดบัมาก ไดแ้ก่ การ
ระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุชดัเจน มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์บนฉลากครบถว้น คุณภาพของสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช บรรจุภณัฑมี์หลายขนาด ความมีช่ือเสียงของตรายีห่อ้ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 

ตารางที ่3.18 ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
การซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ (n = 104) (n = 11) (n = 115) 

คุณภาพของสารชีวภาพ 4.29 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.26 มากท่ีสุด 

ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ้ 3.61 มาก 3.82 มาก 3.63 มาก 

บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม
แขง็แรง 

3.84 มาก 3.64 มาก 3.63 มาก 

มีขอ้มลูผลิตภณัฑบ์นฉลาก
ครบถว้น 

3.86 มาก 3.91 มาก 3.86 มาก 
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ตารางที ่3.18 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ (n = 104) (n = 11) (n = 115) 

ระบุวนัที่ผลิตและวนั
หมดอายชุดัเจน 

3.99 มาก 3.73 มาก 3.97 มาก 

บรรจุภณัฑมี์หลายขนาด 3.63 มาก 3.82 มาก 3.83 มาก 

รวม 3.83 มาก 3.82 มาก 3.83 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ         

2.2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือสารชีวภาพ

ก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้ น และครัวเรือน

เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือร่วมกับการผลิตใช้เอง จากตารางท่ี 3.19 พบว่า 

ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยัดา้นราคาในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ 

ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ี 3.57 ปัจจยัยอ่ยดา้น

ราคาท่ีมีความส าคญัในระดบัมากจนถึงปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาสินคา้เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ 

มีหลากหลายขนาดในระดบัราคาต่างๆ ให้เลือก ราคาสินคา้มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสารเคมีทางการ

เกษตร มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ และมีการใหผ้อ่นช าระค่าสินคา้ 
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ตารางที ่3.19 ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือ
เท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

ปัจจัยด้านราคา 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้

เอง 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ (n = 104) (n = 11) (n = 115) 

ราคาสินคา้ถูกเม่ือเทียบกบั
สารเคมีทางการเกษตร 

3.72 มาก 3.55 มาก 3.70 มาก 

มีหลากหลายขนาดในระดบั
ราคาต่างๆ ใหเ้ลือก 

3.77 มาก 4.00 มาก 3.79 มาก 

ราคาสินคา้เหมาะสมกบั
ปริมาณละคุณภาพ 

3.46 มาก 4.18 มาก 3.96 มาก 

มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ 3.34 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 

มีการใหผ้อ่นช าระค่าสินคา้ 3.13 ปานกลาง 2.73 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 

รวม 3.58 มาก 3.55 มาก 3.57 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ          

2.3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีและการ

จ าหน่าย เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.20 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชให้ความส าคญั

ต่อปัจจยัด้านสถานท่ีและการจ าหน่ายโดยเฉล่ียในระดับท่ีมากคล้ายคลึงกันทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมท่ี 3.80 ซ่ึงปัจจยัย่อยต่างๆ ท่ีมีความส าคญัในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ีจ าหน่ายมีความ

น่าเช่ือถือ สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ให้เลือกหลายหลาย มีวนัเวลาเปิด

และปิดท าการแสดงหน้าร้าน  จดัวางสินค้าเป็นระเบียบ หาได้ง่าย มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 

สถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้นหรือแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
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ตารางที ่3.20 ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานท่ีและการจ าหน่าย และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตเพื่อใชร่้วมกนัใชเ้อง 

ปัจจัยด้านสถานที่และการ
จ าหน่าย 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ (n = 104) (n = 11) (n = 115) 

สถานท่ีจ าหน่ายเดินทาง
สะดวก 

3.62 มาก 4.00 มาก 3.65 มาก 

สถานท่ีจ าหน่ายมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.96 มาก 4.09 มาก 3.97 มาก 

สถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้น/
แหล่งชุมชน 

3.67 มาก 4.00 มาก 3.70 มาก 

สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถ
สะดวกและเพียงพอ 

3.75 มาก 3.55 มาก 3.73 มาก 

การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ 
หาไดง่้าย 

3.76 มาก 3.91 มาก 3.77 มาก 

สถานท่ีจ าหน่ายมีความ
สะอาด 

3.90 มาก 4.00 มาก 3.91 มาก 

สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ให้
เลือกหลายหลาย 

3.87 มาก 3.82 มาก 3.86 มาก 

มีวนัเวลาเปิดและปิดท าการ
แสดงหนา้ร้าน 

3.80 มาก 3.64 มาก 3.78 มาก 

รวม 3.79 มาก 3.88 มาก 3.80 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ          

2.4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและการ

บริการ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย

และการบริการของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น และครัวเรือน

เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือร่วมกับการผลิตใช้เอง  จากตารางท่ี 3.21 พบว่า 
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ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมการตลาดและการบริการท่ีเหมือนกนั โดยให้ความส าคญัในระดบัท่ีมาก มีค่าเฉล่ียของ

ระดับความส าคัญโดยรวมท่ี 3.80 โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการท่ีมี

ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานหรือผูข้ายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีความน่าเช่ือถือ ดูแลเอา

ใจใส่ลูกคา้ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีการโฆษณาสินคา้ ใช้ป้ายโฆษณากลางแจง้ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ

ปริมาณมาก และมีการใหต้วัอยา่งสินคา้มาทดลองใช ้

ตารางที ่3.21 ค่าเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ  าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้ น และการซ้ือร่วมกับการผลิตเพื่อใช้
ร่วมกนัใชเ้อง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและการบริการ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชืด้วย

การซ้ือเท่าน้ัน 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื
ด้วยการซ้ือร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั
ความส าคัญ (n = 104) (n = 11) (n = 115) 

มีการโฆษณาสินคา้ 3.85 มาก 3.82 มาก 3.84 มาก 

มีการใหต้วัอยา่งสินคา้มา
ทดลองใช ้

3.44 มาก 3.82 มาก 3.48 มาก 

พนกังาน/ผูข้ายมีความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ 

3.88 มาก 4.18 มาก 3.91 มาก 

มีการใชป้้ายโฆษณากลางแจง้ 3.81 มาก 3.45 มาก 3.77 มาก 

ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 3.74 มาก 4.09 มาก 3.77 มาก 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีของ
พนกังาน/ผูข้าย 

3.86 มาก 4.00 มาก 3.87 มาก 

พนกังาน/ผูข้ายดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้ 

3.85 มาก 4.18 มาก 3.88 มาก 

พนกังาน/ผูข้ายมีความ
น่าเช่ือถือ 

3.87 มาก 4.09 มาก 3.89 มาก 

รวม 3.79 มาก 3.95 มาก 3.80 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ          
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ข พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลติสารชีวภาพ
ก าจัดวชัพชื 

พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรด้วยการผลิตนั้น 
เป็นการศึกษาขอ้มูลจากครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เอง เม่ือพิจารณาจาก
ตารางท่ี 3.22 และ 3.23 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการผลิตใช้เอง
เท่านั้น และครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องร้อยละ 82 และ 91 มีเหตุผลส าคญัใน
การผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพื่อลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงจากการสอบถามครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีให้ขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าครัวเรือนเกษตรกรให้ความส าคญักบัตน้ทุนการ
ผลิตมาก โดยตอ้งการท่ีจะลดตน้ทุนการผลิตด้วยการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจดัวชัพืชแทนสารเคมี
ก าจดัวชัพืช และมีเหตุผลในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใช้เองในล าดับรองลงมาคือ การผลิต
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้องนั้นเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษ และเป็นการน าวสัดุในการผลิตท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ ท าให้ง่ายต่อการผลิตสารชีวภาพก าจดั
วชัพืช จากการศึกษาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ไม่เพียงแต่ตอ้งการลดตน้ทุนการผลิตเท่านั้น ยงัเห็นถึงคุณค่าของการสืบ
ทอดภูมิปัญญาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดดว้ยการน ามาผลิตเป็นสารชีวภาพเพื่อใชก้ าจดัวชัพืช 

ในส่วนของความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืช ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีแหล่งความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมา
จากแหล่งเดียวกนัคือ ร้อยละ 89 ไดรั้บความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากเพื่อนบา้นหรือ
คนในชุมชน โดยเป็นแหล่งความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีเขา้ถึงไดง่้าย อีกทั้งยงัสามารถ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความรู้ต่างๆ แก่กันได้ แต่เม่ือพิจารณาแหล่งความรู้ในการผลิต
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมาจากเจา้หน้ารัฐหรือเจา้หนา้ท่ีเอกชน พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม
ยงัไดรั้บความรู้จากเจา้หน้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เป็นส่วนน้อย 
โดยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 34 
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ตารางที ่3.22 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามเหตุผลท่ีผลิต
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชใช้เอง และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

เหตุผลทีผ่ลติสารชีวภาพก าจดั
วชัพชืใช้เอง 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื
ด้วยการผลติใช้เอง

เท่านั้น 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื
ด้วยการซื้อร่วมกบัการ

ผลติใช้เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เพื่อลดตน้ทุนการผลิตทาง
การเกษตร 

36   81.82 10   90.91 46   83.64 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เน่ืองจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของ
สารชีวภาพท่ีจ าหน่ายตามร้านคา้ 

  5   11.36   0     0.00   5     9.09 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เน่ืองจากมีความรู้และความเขา้ใจ
ในการผลิตสารชีวภาพก าจดั
วชัพืชเป็นอยา่งดี 

13   29.55   1     9.09 14   25.45 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามา
จากบรรพบุรุษ 

16   36.36   1     9.09 17   30.91 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เพ่ือเป็นการใชเ้วลาวา่งจากการ
ท าการเกษตรใหเ้กิดประโยชน ์

30   68.18   6   54.55 36   65.45 

สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีจ าหน่าย
อยูอ่าจมีการปนเป้ือนสารเคมี 

  7   15.91   1     9.09   8   14.55 

ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง
เน่ืองจากมีวสัดุในการผลิตอยู่
แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือ 

20   45.45   2   18.18 22   40.00 

รวมผู้ให้ข้อมูล 44 100.00 11 100.00 55 100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางที ่3.23 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ  าแนกตามแหล่งความรู้ใน
การผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีผลิตใชเ้อง และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

แหล่งความรู้ในการผลติสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดั

วชัพชืด้วยการผลติใช้
เองเท่านั้น 

ครัวเรือนเกษตรกรที่
ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพชืด้วยการซื้อ

ร่วมกบัการผลติใช้เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เกษตรกรดว้ยกนั/คนในชุมชน  41 93.18   8 72.73 49 89.09 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของรัฐบาล    6 13.64   4 36.36 10 18.18 

ผูน้ าในทอ้งถ่ิน  23 52.27   3 27.27 26 47.27 

เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานเอกชน    2 4.55   2 18.18   4 7.27 

หน่วยงานจากภาคการศึกษา    5 11.36   0 0.00   5 9.09 

บรรพบุรุษ  20 45.45   1 9.09 21 38.18 

รวมผู้ให้ข้อมูล 44 100.00 11 100.00 55 100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 

จากการพิจารณาตารางท่ี 3.24 ระยะเวลาการใช้งานสารชีวภาพก าจดัวชัพืชในการ

ผลิตแต่ละคร้ัง และโอกาสท่ีจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชใ้นอนาคต พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ี

ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากการผลิตใชเ้องเท่านั้น ร้อยละ 64 สามารถใชง้านสารชีวภาพก าจดัวชัพืช

ไดน้าน 1-6 เดือนต่อการผลิตแต่ละคร้ัง และครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เองร้อย

ละ 73 สามารถใชง้านสารชีวภาพก าจดัวชัพืชไดน้าน 7-12 เดือนต่อการผลิตแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีระยะเวลา

การใชง้านสารชีวภาพก าจดัวชัพืชนานกวา่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากการผลิต

ใชเ้องเท่านั้น เน่ืองจากมีการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชร่้วมกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีผลิตเอง 

ท าให้สามารถใชง้านไดน้านข้ึน เม่ือพิจารณาโอกาสท่ีจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชแ้ทนการผลิต

ในอนาคต พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีสัดส่วนโดยรวมท่ีจะซ้ือและไม่ซ้ือสารชีวภาพก าจดั

วชัพืชมาใชท้ดแทนการผลิตใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 44 และ 56 ตามล าดบั ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 
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กลุ่มท่ีคิดว่าจะซ้ือสารชีวภาพก าจัดวชัพืชมาใช้แทนการผลิตนั้ น ให้ เหตุผลว่าในอนาคตจะมี

สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไม่สามารถผลิตเองไดเ้กิดข้ึน คุณภาพของสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีขายมีการ

พฒันาดีข้ึนกว่าปัจจุบนั รวมถึงอาจมีผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชโดยเฉพาะท่ีเป็นท่ี

ยอมรับและมีช่ือเสียงผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชออกสู่ตลาด รวมถึงเหตุผลจากตวัครัวเรือนเกษตรกร

เองคือ การไม่มีเวลาวา่งท่ีจะผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง รวมถึงวสัดุท่ีใชผ้ลิตสารชีวภาพก าจดั

วชัพืชนั้นมีปริมาณลดลง และการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช้มีความสะดวกสบายกว่าการผลิต

เอง ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่คิดจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช้แทนการผลิตในอนาคตให้

เหตุผลว่า สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีตนเองผลิตนั้นมีลักษณะเหมือนกับสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ี

วางขาย และมีความมัน่ใจว่าสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีตนผลิตเองมีคุณภาพดีกว่าสารชีวภาพก าจดั

วชัพืชท่ีวางขายอยู ่จึงไม่คิดท่ีจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชแ้ทนการผลิตใชเ้อง 

ตารางที ่3.24 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามระยะเวลาการใช้
งาน และโอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื
ด้วยการผลติใช้เองเท่านั้น 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชืด้วย
การซื้อร่วมกบัการผลติใช้

เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ระยะเวลาการใช้งาน       

1-6  เดือน  28 63.64   3 27.27 31 56.36 

7-12  เดือน  15 34.09   8 72.73 23 41.82 

มากกวา่ 12 เดือน    0 0.00   0 0.00   0 0.00 

ไม่แน่นอนข้ึนกบั
ปริมาณการใช ้

   1 2.27   0 0.00   1 1.82 

รวม  44 100.00 11 100.00 55 100.00 
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ตารางที ่3.24 (ต่อ) 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชื
ด้วยการผลติใช้เองเท่านั้น 

ครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพชืด้วย
การซื้อร่วมกบัการผลติใช้

เอง 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

โอกาสทีจ่ะซ้ือสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพชืมาใช้แทน
การผลติ 

      

ซ้ือ  17 38.64   7 63.64 24 43.64 

ไม่ซ้ือ  27 61.36   4 36.36 31 56.36 

รวม  44 100.00 11 100.00 55 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.3.2 ความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชื 

การศึกษาความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช เม่ือ

พิจารณาจากตารางท่ี 3.25 และ 3.26 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วน

ใหญ่ร้อยละ 78 มีการรับทราบหรือรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้สารชีวภาพเพื่อก าจดัวชัพืช โดยร้อยละ 

70 ไม่ทราบถึงร้านค้าหรือแหล่งท่ีมีการสารชีวภาพก าจัดว ัชพืช แสดงให้ เห็นว่า ยงัขาดการ

ประชาสัมพนัธ์หรือการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเป็นส่วนน้อย ซ่ึงตอ้งอาศยัการ

ประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือแหล่งท่ีมีการ

จ าหน่ายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากยิง่ข้ึน ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีเหตุผล

ท่ีไม่ใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช โดยเห็นวา่การใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้นตอ้งใช้เวลานาน

และต้องใช้ปริมาณมากในการก าจัดวชัพืชแต่ละคร้ังคิดเป็นร้อยละ 60 อีกทั้ งยงัเห็นว่าเห็นว่า

สารชีวภาพมีประสิทธิภาพในการก าจดัวชัพืชดอ้ยกว่าสารเคมี รวมถึงไม่มัน่ใจว่าสารชีวภาพก าจดั

วชัพืชจะสามารถก าจดัวชัพืชไดจ้ริง เน่ืองจากไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตและไม่มีการรับรอง
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คุณภาพท่ีชัดเจน และปัจจุบันสารชีวภาพก าจัดวชัพืชยงัไม่ได้รับความนิยม จึงท าให้ครัวเรือน

เกษตรกรไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ตารางที ่3.25 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการรับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจัดวชัพืชและร้านท่ีจ าหน่ายทางการ
เกษตรท่ีอยูใ่กลบ้า้น  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายการ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

การรับทราบข้อมูลเกีย่วกบัการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจัดวัชพืช   

ทราบ 188    78.01 

ไม่ซ้ือ 53    21.99 

รวม 241  100.00 

ร้านท่ีจ าหน่ายสารทางการเกษตรท่ีอยู่ใกล้บ้าน   

ไม่ทราบ 169    70.12 

ทราบ 72    29.88 

รวม 241  100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ตารางที ่3.26 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามเหตุผลของการ
ไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืช 

เหตุผลของการไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

สารชีวภาพก าจดัวชัพืชตอ้งใชเ้วลานานและใชป้ริมาณมากในแต่ละคร้ัง 144    59.75 
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีประสิทธิภาพในการก าจดัวชัพืชดอ้ยกวา่สารเคมี 141    58.51 
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช 135    56.02 
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชไม่ไดรั้บความนิยมในการใชก้ าจดัวชัพืช 114    47.30 
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชไม่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพและการผลิตท่ีแน่นอน 58    24.07 
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชยุง่ยากในการใชก้ าจดัวชัพืช 54    22.41 
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชหาซ้ือไดย้าก 41    17.01 

รวมผู้ให้ข้อมูล 241  100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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จากการพิจารณาการใชส้ารเคมีในพื้นท่ีการเกษตร ความสนใจท่ีจะใชแ้ละโอกาสท่ีจะใช้

สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช จากตารางท่ี  3.27 พบวา่ 

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีการใช้สารเคมีในพื้นท่ี

เพาะปลูก โดยร้อยละ 68 มีความสนใจท่ีจะทดลองใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชในพื้นท่ีเพาะปลูก

ของตน ซ่ึงมีโอกาสท่ีครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มน้ีจะใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 

33 แต่ยงัมีครัวเรือนเกษตรกรอีกส่วนหน่ึงถึงร้อยละ 36 ท่ียงัไม่แน่ใจท่ีจะใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชใน

พื้นท่ีของตนอยา่งจริงจงั ซ่ึงเกิดจากความไม่มัน่ใจคุณภาพและตอ้งการรอดูผลจากการทดลองใชก่้อน 

จึงจะตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  

ตารางที ่3.27 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรในพื้น ท่ี เพาะปลูก ความสนใจท่ีจะใช้และโอกาสในการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายการ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรในพืน้ท่ีเพาะปลูก   
ใช ้ 182   75.52 
ไม่ใช ้   59   24.48 

รวม 241 100.00 

ความสนใจท่ีจะใช้สารชีวภาพก าจดัวัชพชื   
สนใจ 164   68.05 
ไม่สนใจ   77   31.95 

รวม 241 100.00 

โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชื   
ยงัไม่แน่ใจ   86   35.68 
ใชแ้น่นอน   80   33.20 
ไม่ใช ้   75   31.12 

รวม 241 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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เม่ือพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 85 มีการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมีแหล่งการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสารเช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชคือ จากเพื่อนบา้น
หรือเพื่อนเกษตรกร ส่วนแหล่งข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การรับฟังจากวิทยุ และการดูโทรทศัน์ ซ่ึงแหล่งข่าวสารอ่ืนๆ ท่ี
เป็นส่ือส่ิงพิมพ ์หรือแหล่งข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ียงัมีการเผยแพร่ขอ้มูลแก่ครัวเรือนเกษตรกรเป็นส่วน
นอ้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของครัวเรือนเกษตรกรจึงเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นการบอกเล่าจาก
เพื่อนบา้นหรือผูน้ าในชุมชนเป็นส าคญั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.28 

ตารางที ่3.28 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับสารชีวภาพก าจัดว ัชพืช  และครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสารชีวภาพก าจัดวัชพืช 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

เพ่ือนบา้น/เกษตรกรดว้ยกนั 134    55.60 
วิทย ุ 118    48.96 
โทรทศัน ์ 117    48.55 
ผูน้ าในทอ้งถ่ิน   79    32.78 
เจา้หนา้ท่ีเกษตรของหน่วยงานรัฐ   35    14.52 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้   29    12.03 
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์เอกสารเผยแพร่นิตยสารการเกษตร   11      4.56 
ไม่เคยรับทราบเลย   35    14.52 

รวมผู้ให้ข้อมูล 241   100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.4    ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับสารชีวภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารชีวภาพก าจัด
วชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร  

3.4.1   ความรู้และความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัวและผู้บริโภค และความ
เป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อมของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาข้อมูลความรู้เก่ียวกับสารชีวภาพก าจัดวชัพืช ความกังวลถึงสุขภาพของ
ครัวเรือนเกษตรกร ความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค และความเป็น
พิษต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.29 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรทั้งกลุ่มท่ีใชแ้ละไม่ใช้
สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช มีความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 65 และ 73 ตามล าดบั โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้นมีคะแนนความรู้
เก่ียวกับสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเฉล่ียท่ี 9.87 คะแนน ซ่ึงแตกต่างจากครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมีคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพเฉล่ีย 8.11 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียต ่า
กวา่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมีความสนใจเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากกว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช ท าใหที้การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช เพื่อน าสารชีวภาพก าจดัวชัพืช
มาใชใ้นการเกษตร ท าให้มีคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากกวา่ครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  

ในส่วนความตระหนกัต่อความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคของครัวเรือน
เกษตรกรเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วน
ใหญ่ร้อยละ 77 และ 49 มีความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคใน
ระดบัสูง โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.39 คะแนน ส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีคะแนนความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคเฉล่ียท่ี 6.68 คะแนน ซ่ึงต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืช แสดงให้เห็นวา่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความใส่ใจถึงความปลอดภยั
ต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค จึงหนัมาใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชแทนการใชส้ารเคมี  

เม่ือพิจารณาความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่ม พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 60 มีระดบัความตระหนกัถึงความ
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เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง มีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 2.85 คะแนน ส่วนครัวเรือนเกษตรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 44 มีระดบัความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัปาน
กลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 2.36 คะแนน แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชนั้น มีความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม มีความค านึงถึงความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชแทนสารเคมี 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และความตระหนกัของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติระดับความเช่ือมั่น 0.10 ส่วนค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนักถึงความ
ปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคและคะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.05 และมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และความตระหนักสูงกว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางที ่3.29 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามระดบัความรู้ และ
ระดบัความตระหนกัของครัวเรือนเกษตรกร   และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ระดบัความรู้เกีย่วกบัสารชีวภาพ       
สูง (10.01-15.00)    52 32.70   40 16.60   92 23.00 
ปานกลาง (5.01-10.00) 104 65.41 175 72.61 279 69.75 
ต ่า (0.00-5.00)      3 1.89   26 10.79   29  7.25 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

ค่าเฉลีย่คะแนนระดบัความรู้เกีย่วกับ
สารชีวภาพ*** 

9.87 8.11 8.81 

ระดบัความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

      

สูง (6.68-10.00) 123 77.36 117 48.55 240 60.00 
ปานกลาง (3.34-6.67)   36 22.64 115 47.72 151 37.75 
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ตารางที ่3.29 (ต่อ) 

รายการ 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ใช้
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ต ่า (0.00-3.33)     0 0.00     9 3.75     9 2.25 
รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

ค่าเฉลีย่คะแนนระดบัความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค** 

7.39 6.68 6.97 

ระดบัความตระหนักถึงความเป็น
พษิต่อส่ิงแวดล้อม 

      

สูง (2.68-4.00)    95 59.75 107 44.40 202 50.50 
ปานกลาง (1.34-2.67)    33 20.75   54 22.41   87 21.75 
ต ่า (0.00-1.33)    31 19.50   80 33.20 111 27.75 

รวม 159 100.00 241 100.00 400 100.00 

ค่าเฉลีย่คะแนนระดบัความตระหนัก
ถึงความเป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม** 

2.85 2.36 2.56 

หมายเหตุ: ** ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test  แบบ Independent  

Sample Test 

                *** ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.10 เม่ือทดสอบดว้ย t-test  แบบ  Independent 

Sample Test 

ที่มา: จากการส ารวจ   

3.4.2   ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ท่ี
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช เป็นการศึกษาความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดจากการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยจ าแนกปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 4 
ด้านตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาและ
อุปสรรคดา้นราคา ปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย และปัญหาและอุปสรรคดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและการบริการ โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
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1) ปัญหาและอุปสรรคดา้นผลิตภณัฑ์ 

จากการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคด้านผลิตภณัฑ์ในการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.30 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมี
ปัญหาและอุปสรรคดา้นผลิตภณัฑ์รุนแรงในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียความรุนแรงของปัญหาท่ี 
2.76 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความรุนแรงของปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สารชีวภาพท่ี
จ าหน่ายยงัไม่มีคุณภาพตรงตามท่ีต้องการและคุณสมบัติของสินค้าไม่น่าเช่ือถือ บรรจุภัณฑ์ไม่
สวยงาม ไม่น่าสนใจ ขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่หลายหลาก ไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์บนฉลาก บรรจุภณัฑ์ไม่มี
ความแข็งแรง และไม่ระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ หากมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารชีวภาพใหดี้ข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพของครัวเรือนเกษตรกรได ้

ตารางที ่3.30 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช และครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ปัญหาและอปุสรรคด้านผลติภัณฑ์ 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช 

ค่าเฉลีย่ 
(n = 159) 

ระดับความส าคญั 

สารชีวภาพท่ีจ าหน่ายยงัไม่มีคุณภาพตรงตามท่ีตอ้งการ 2.97 ปานกลาง 
คุณสมบติัของสินคา้ไม่น่าเช่ือถือ 2.82 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑไ์ม่มีความแขง็แรง 2.67 ปานกลาง 
ไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑบ์นฉลาก 2.69 ปานกลาง 
ไม่ระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ 2.59 ปานกลาง 
ขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่หลายหลาก 2.77 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ 2.88 ปานกลาง 
ไม่มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ 2.69 ปานกลาง 

รวม 2.76 ปานกลาง 
ที่มา: จากการส ารวจ  
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2)  ปัญหาและอุปสรรคดา้นราคา 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านราคาในการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกร เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.31 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมี
ความรุนแรงต่อปัญหาและอุปสรรคดา้นราคาในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความรุนแรงของ
ปัญหาท่ี 2.61 โดยปัจจยัย่อยของปัญหาและอุปสรรคด้านราคาท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ไม่มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ ราคาตามขนาดไม่มีความหลากหลาย ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ
และคุณภาพ และบางยี่ห้อราคาแพงเม่ือเทียบกับสารชนิดอ่ืน ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ครัวเรือน
เกษตรกรตดัสินใจท่ีจะใชห้รือไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชได ้

ตารางที ่3.31 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคดา้นราคา ในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ปัญหาและอปุสรรคด้านราคา 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช 

ค่าเฉลีย่ 
(n = 159) 

ระดับความส าคญั 

บางยีห่อ้ราคาแพงเม่ือเทียบกบัสารชนิดอ่ืน 2.45 นอ้ย 

ราคาตามขนาดไม่มีความหลากหลาย 2.64 ปานกลาง 

ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ 2.64 ปานกลาง 

ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 2.62 ปานกลาง 

ไม่มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ 2.69 ปานกลาง 

รวม 2.61 ปานกลาง 

ที่มา: จากการส ารวจ   

3)  ปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย 

เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคด้านสถานท่ีและการจ าหน่ายจากตารางท่ี 3.32 
พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช มีความรุนแรงต่อปัญหาและอุปสรรคด้าน
สถานท่ีและการจ าหน่ายในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียความรุนแรงของปัญหาท่ี 2.55 โดยปัจจยัย่อยของ
ปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีและการจ าหน่ายท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานท่ีจ าหน่ายไม่
สะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีจ าหน่ายอยู่ไกลจากบ้านหรือแหล่งชุมชน สถานท่ีจ าหน่ายมองหา
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สารชีวภาพไดย้าก สถานท่ีจ าหน่ายจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ สถานท่ีจ าหน่ายคบัแคบ ไม่มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ และสถานท่ีจ าหน่ายไม่มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรได ้

ตารางที ่3.32 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคด้านด้านสถานท่ีและการจ าหน่ายในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ปัญหาและอปุสรรคด้านสถานท่ีและการจ าหน่าย 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช 

ค่าเฉลีย่ 
(n = 159) 

ระดับความส าคญั 

สถานท่ีจ าหน่ายไม่สะดวกต่อการเดินทาง 2.72 ปานกลาง 
สถานท่ีจ าหน่ายคบัแคบ ไม่มีท่ีจอดรถเพียงพอ 2.49 นอ้ย 
สถานท่ีจ าหน่ายอยูไ่กลจากบา้น/แหลง่ชุมชน 2.62 ปานกลาง 
สถานท่ีจ าหน่ายมองหาสารชีวภาพไดย้าก 2.53 นอ้ย 
สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีความน่าเช่ือถือ 2.49 นอ้ย 
สถานท่ีจ าหน่ายจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ 2.50 นอ้ย 
สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้นอ้ย ไม่หลากหลาย 2.46 นอ้ย 

รวม 2.55 นอ้ย 
ที่มา: จากการส ารวจ     

4) ปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการของ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.33 พบว่า ครัวเรือน
เกษตรกรมีความรุนแรงต่อปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการในระดบันอ้ย 
มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมท่ี 2.55 ซ่ึงปัจจยัย่อยของปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริม
การตลาดและการบริการในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก ผูข้ายไม่ดูแลเอาใจ
ใส่ลูกคา้ ไม่มีการโฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆ ไม่มีการแนะน าหรือเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้ลูกคา้  
ไม่มีบริการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ ไม่มีการแจกของรางวลัหรือชิงโชคในโอกาสต่างๆ ไม่มีตวัอยา่งสินคา้
ให้ทดลองใช้ และ ผูข้ายขาดความรู้เก่ียวกบัสินคา้ ปัญหาและอุปสรรคของปัจจยัย่อยต่างๆ น้ี อาจ
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 
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ตารางที ่3.33 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหา
และอุปสรรคดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการในการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืช และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ปัญหาและอปุสรรคด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช 

ค่าเฉลีย่ 
(n = 159) 

ระดับความส าคญั 

ไม่มีการโฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆ 2.60 นอ้ย 
ไม่มีบริการส่งสินคา้ใหล้กูคา้ 2.55 นอ้ย 
พนกังาน/ผูข้ายขาดความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 2.40 นอ้ย 
ไม่มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้ 2.45 นอ้ย 
ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 2.77 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูข้ายไม่ดูแลเอาใจใส่ลกูคา้ 2.64 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูข้ายไม่มีความน่าเช่ือถือ 2.44 นอ้ย 
ไม่มีการแนะน า/เอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้ลูกคา้ 2.57 นอ้ย 
ไม่มีการแจกของรางวลั/ชิงโชคในโอกาสต่างๆ 2.54 นอ้ย 

รวม 2.55 น้อย 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพชืของ
ครัวเรือนเกษตรกร 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรนั้น 
ท าการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (logistic regression) ของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพืช
ของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอพร้าวนั้น ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัตารางท่ี 4.1 
พบว่า ปัจจยัรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกร (X3) และปัจจยัขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรกร (X7) มีความสัมพนัธ์กนัมากกว่าตวัแปรคู่อ่ืนๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.45 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ 0.70 จึงสามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ต ่า จึงไม่ตอ้งท าการวิเคราะห์ปัจจยั (factor analysis) เพื่อรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่ม
เดียวกนั สามารถท าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคโดยใช้ตวัแปรทุกตวัในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ-
สติคในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที ่4.1       ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 

ปัจจัย X2 X3 X4 X7 X8 X9 X11 X12 X13 

X2 1.000 -0.168 -0.352 -0.110 0.015 -0.047 -0.017 0.023 0.022 

X3 -0.168 1.000 -0.190 0.445 0.215 0.067 -0.043 0.054 -0.036 

X4 -0.352 -0.190 1.000 0.118 -0.009 0.112 0.020 -0.006 -0.008 

X7 -0.110 0.445 0.118 1.000 0.038 0.081 0.021 0.111 0.000 

X8 0.015 0.215 -0.009 0.038 1.000 0.133 -0.029 0.216 -0.003 

X9 -0.047 0.067 0.112 0.081 0.133 1.000 0.161 0.088 0.108 

X11 -0.017 -0.043 0.020 0.021 -0.029 0.161 1.000 0.149 0.104 

X12 0.023 0.054 -0.006 0.111 0.216 0.088 0.149 1.000 0.118 

X13 0.022 -0.036 -0.008 0.000 -0.003 0.108 0.104 0.118 1.000 

หมายเหตุ: X2  หมายถึง อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน 
X9  หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรม/เยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรของ

ครัวเรือนเกษตรกร 
 X3 หมายถึง รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร X11 หมายถึง คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพชื 
 X4 หมายถึง จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน  เกษตรกร X12 หมายถึง คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค 
 X7 หมายถึง ขนาดพื้นท่ีเพาะปลกูทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกร X13 หมายถึง คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 X8 หมายถึง จ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร  

ที่มา: จากการค านวณ  
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4.2    ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติคของปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้สารชีวภาพ
ก าจัดของครัวเรือนเกษตรกร 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรใน
คร้ังน้ี เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีผลต่อตวัแปรตาม โดยศึกษาสารชีวภาพท่ี
ครัวเรือนเกษตรกรน าไปใช้เพื่อก าจดัวชัพืช ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ-
สติคแบบ 2 กลุ่ม (binary logistic regression) 

เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองหรือความสมบูรณ์ของ
แบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยดูจากค่า Nagelkerke R2 มีค่าเท่ากบั 0.467 กล่าวได้ว่า ตวัแปร
อิสระสามารถอธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 46.700 จะเห็นไดว้า่ค่า Nagelkerke R2 มีค่า
ในระดับต ่า แสดงว่าแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์นั้ นยงัมีความสมบูรณ์ไม่มากนัก และเม่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง จากค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ มีค่าเท่ากบั 7.177 และมีค่า
นยัส าคญั (sig.) เท่ากบั 0.518 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 สามารถอธิบายไดว้า่ แบบจ าลองท่ีใชน้ั้นยงัมีความ
เหมาะสมไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่า Nagelkerke R2 ท่ีมีค่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า (ตารางท่ี 4.2 
และ 4.3) 

ตารางที ่4.2 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 
ขั้นตอนที่ -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 368.361a 0.345 0.467 
หมายเหตุ: a Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 
ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางที ่4.3 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองดว้ยสถิติ Hosmer and Lemeshow 
ขั้นตอนที่ Chi-square df Sig. 

1 7.177 8 0.518 
ที่มา: จากการค านวณ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรนั้น 
มีตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 16 ตวั ประกอบดว้ย เพศของหัวหนา้ครัวเรือน (X1) อายุของ
หัวหน้าครัวเรือน (X2) รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกร (X3) จ  านวนปีท่ีได้รับการศึกษาของ
หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X4) การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัอาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ
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ของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X51) การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัอาชีพพนกังานของหวัหน้า
ครัวเรือนเกษตรกร (X52) การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกับอาชีพค้าขายของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร (X53) การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัอาชีพรับจา้งทัว่ไปของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร 
(X54) ลักษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X6) ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ งหมดของ
ครัวเรือนเกษตรกร (X7) จ  านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร (X8) จ  านวนคร้ังท่ี
เข้าร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X9) การได้รับ
ค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X10) คะแนนความรู้
เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช (X11) คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว
และผูบ้ริโภค (X12) คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (X13)  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกร พบว่า มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรจ านวน 8 ปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น  0.05 และ 0.10 ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย เพศของหวัหน้าครัวเรือน (X1) การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัอาชีพรับจา้งทัว่ไป
ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (X54) จ  านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร (X8) 
จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X9) 
การได้รับค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X10) 
คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช (X11) คะแนนความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อ
ตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค (X12) และคะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (X13) 
(ดงัตารางท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 ผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. for 

Exp(B) 

Lower Upper 

เพศของหัวหน้าครัวเรือน (X1) -0.908 0.314 8.351 1 0.004 ** 0.403 0.218 0.747 
อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน (X2) -0.015 0.015 0.942 1 0.332  0.985 0.956 1.015 
รายไดเ้งินสดของครัวเรือน
เกษตรกร (X3) 

0.000 0.000 0.689 1 0.407  1.000 1.000 1.000 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. for 

Exp(B) 

Lower Upper 

จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของ
หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร 
(X4) 

-0.046 0.061 0.569 1 0.451  0.955 0.848 1.076 

การประกอบอาชีพ เกษตรกร
ร่วมกับอาชีพรับราชการหรือ
รั ฐ วิ ส าห กิ จ ข อ งหั ว ห น้ า
ครัวเรือนเกษตรกร (X51) 

-1.159 1.218 0.906 1 0.341  0.314 0.029 3.414 

การประกอบอาชีพเกษตรกร
ร่วมกบัอาชีพพนกังานของ
หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร 
(X52) 

0.577 0.637 0.820 1 0.365  1.780 0.511 6.201 

การประกอบอาชีพเกษตรกร
ร่วมกบัอาชีพคา้ขายของ
หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร 
(X53) 

0.594 0.412 2.084 1 0.149  1.812 0.809 4.061 

การประกอบอาชีพเกษตรกร
ร่วมกบัอาชีพรับจ้างทั่วไป
ของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร (X54) 

-0.508 0.302 2.826 1 0.093 *** 0.602 0.333 1.088 

ลกัษณะการท าการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรกร (X6) 

0.149 0.474 0.099 1 0.753  1.161 0.459 2.938 

ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งหมด
ของครัวเรือนเกษตรกร (X7) 

-0.005 0.014 0.151 1 0.698  0.995 0.968 1.022 

จ านวนกลุ่มท่ีเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของครัวเรือน
เกษตรกร (X8) 

-0.988 0.214 21.257 1 0.000 ** 0.372 0.245 0.567 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมรับการ
อบรมหรือเยี่ยมชมกจิกรรม
ทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกร (X9) 

0.806 0.190 18.048 1 0.000 ** 2.239 1.544 3.247 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 

ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. for 

Exp(B) 

Lower Upper 

การได้รับค าแนะน าหรือการ
ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ
ก าจัดวัชพชื (X10) 

1.379 0.627 4.843 1 0.028 ** 3.970 1.163 13.557 

คะแนนความรู้เกีย่วกบั
สารชีวภาพก าจัดวัชพชื (X11) 

0.431 0.071 36.712 1 0.000 ** 1.539 1.339 1.769 

คะแนนความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว
และผู้บริโภค (X12) 

0.420 0.094 20.073 1 0.000 ** 1.521 1.266 1.828 

คะแนนความตระหนักถึงความ
เป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม (X13) 

0.400 0.124 10.487 1 0.001 ** 1.493 1.171 1.902 

ค่าคงท่ี -7.450 1.692 19.378 1 0.000  0.001   
หมายเหตุ:**  ค่าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพของครัวเรือนเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 0.05 
                 ***  ค่าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพของครัวเรือนเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

ความเช่ือมัน่ 0.10 
ที่มา: จากการค านวณ 

1)  ปัจจยัเพศของหัวหน้าครัวเรือน (X1) จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค พบว่า ปัจจยัเพศ

ของหวัหนา้ครัวเรือนมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.908 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ เม่ือพิจารณาค่า Exp(B) ของปัจจยั

เพศของหวัหนา้ครัวเรือนมีค่า 0.403 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 1 สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ปัจจยัเพศของหวัหน้า

ครัวเรือนเป็น 1 ซ่ึงหมายถึงเพศชาย จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลง เน่ืองจาก

เพศชายเป็นเพศท่ีมีลกัษณะนิสัยใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย ตอ้งการท างานต่างๆ ให้เสร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนดตามแผนงานท่ีวางไว ้ผลของงานต่างๆ ตอ้งเห็นผลไดใ้นทนัที ทนัใจ ซ่ึงแตกต่างจากเพศหญิง

ท่ีมีลกัษณะนิสัยใจเยน็กวา่ สามารถรอคอยและอดทนต่อส่ิงต่างๆ ไดดี้กว่า การท่ีรัวเรือนเกษตรกรมี

หวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศชาย จึงท าใหโ้อกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลง 
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2) ปัจจยัการประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัการรับจา้งทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกร (X54) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.508 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ และมีค่า Exp(B) เท่ากับ 0.602 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 
สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ครัวเรือนเกษตรกรมีหวัหน้าครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัการ
รับจา้งทัว่ไปมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลง เน่ืองจากการท่ีครัวเรือน
เกษตรกรมีการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปควบคู่กับการท าการเกษตรมากข้ึนนั้น ท าให้ครัวเรือน
เกษตรกรมีเวลาในการดูแลพื้นท่ีทางการเกษตรนอ้ยลง ไม่สามารถจดัสรรเวลาใหก้บัการท าการเกษตร
ของตนได้อย่างเต็มท่ี โดยมุ่งเน้นการรับจา้งท างานทัว่ไปมากกว่าการท าการเกษตรของตนเอง ซ่ึง
ส่งผลใหโ้อกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลงได ้

3) ปัจจยัจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร (X8) มีค่าสัมประสิทธ์ิของ
ปัจจยัจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรเท่ากบั -0.988 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ แสดงให้
เห็นวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัโอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช หมายความวา่ 
การท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีการเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ มากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชลดน้อยลง เม่ือพิจารณาค่า Exp(B) ของปัจจยัจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือน
เกษตรกรมีค่า 0.372 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 อธิบายไดว้่า ถา้ปัจจยัปัจจยัจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
ของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กิจกรรมหรือหวัขอ้การประชุมต่างๆ นั้นไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัสารชีวภาพ ท าให้ไม่ไดรั้บความสนใจ
จากครัวเรือนเกษตรกรเท่าท่ีควร อีกทั้งการท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีการเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ มากเกินไป 
ท าให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาเพื่อท าการเกษตรไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน และตอ้งมีการดูแลอยา่งทัว่ถึงจึงจะไดเ้ห็นผล ท าใหโ้อกาสในการใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชลดลงได ้

4) ปัจจยัจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกร (X9) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.806 มีค่าเป็นบวก ค่า Exp(B) ของปัจจยัจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม
รับการอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรมีค่า 2.239 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 
แสดงให้เห็นว่าการท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรม
ทางการเกษตรมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจัดว ัชพืชเพิ่ม ข้ึน  ปัจจัยน้ี มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัโอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช เน่ืองจากการเขา้รับการ
อบรมหรือการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ จะท าให้ครัวเรือนเกษตรกรเกิดการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
สารชีวภาพมากข้ึน การไดล้งมือปฏิบติัหรือเห็นวิธีการปฏิบติัจริง สามารถสร้างความเขา้ใจและเขา้ถึง
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การรับรู้ของครัวเรือนเกษตรกรไดม้ากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีมากข้ึน
ตามไปดว้ย 

5) ปัจจยัการไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกร (X10) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.379 และมีค่า Exp(B) มีค่าเท่ากบั 3.970 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 
แสดงให้เห็นวา่ การท่ีครัวเรือนเกษตรกรนั้นไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการไดรั้บค าแนะน า
หรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร จะท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรเกิด
การรับรู้และรับทราบถึงการน าสารชีวภาพมาใชก้ าจดัวชัพืช เพื่อทดแทนการใชส้ารเคมี ซ่ึงการไดรั้บ
ค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรมาจากหลายแหล่ง 
ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนบา้นหรือเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกรดว้ยกนัเอง จากผูน้ าในชุมชน และส่วนหน่ึง
มาจากเจา้หน้าท่ีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษา ซ่ึงค าแนะน าหรือการส่งเสริม
จากเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ียงัมีไม่มากเท่ากับค าแนะน าจากเพื่อนบ้านหรือผูน้ าในชุมชน หากครัวเรือน
เกษตรกรไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือและมีความขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรยอ่มมีมากข้ึน
ตาม 

6) ปัจจยัคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช (X11) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.431 
มีค่า Exp(B) เท่ากบั 1.539 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 แสดงให้เห็นวา่ การท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบั
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพิ่มข้ึน อธิบายไดว้า่ 
ปัจจยัคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัโอกาสใน
การใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช ซ่ึงพบว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สูงกว่า หากครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลใหมี้โอกาสใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากข้ึนตาม 

7) ปัจจยัคะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค (X12) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.420 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดงวา่ปัจจยัคะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช เม่ือ
พิจารณาคา่ Exp(B) มีค่าเท่ากบั 1.521 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 สามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีครัวเรือนเกษตรกร
มีความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดั
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วชัพืชเพิ่มข้ึน ซ่ึงการท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน ยอ่ม
ตอ้งหลีกเล่ียงหรือลดการใชส้ารเคมีลง ท าใหโ้อกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีมากข้ึนตาม ดงั
ผลการศึกษาคะแนนความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคท่ีครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความตระหนักถึงความปลอดภยัในระดบัสูง และมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความตระหนักถึงความปลอดภยัมากกว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
แสดงให้เห็นว่า การท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีการตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและ
ผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรได ้

8) ปัจจยัคะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม (X13) ค่าสัมประสิทธ์ิของ
ปัจจยัทีค่าเท่ากับ 0.400 มีค่าเป็นบวก คือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสในการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช และมีค่า Exp(B) มีค่าเท่ากบั 1.493 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ การท่ีครัวเรือน
เกษตรกรมีความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จะท าใหโ้อกาสในการใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษาคะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมของ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมีระดบัความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัสูง จึงหันมาใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชแทนการใช้สารเคมี การท่ีครัวเรือนเกษตรกรมีความ
ตระหนกัถึงความเส่ือมโทรมและความเป็นพิษท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมีมากข้ึน ยอ่ม
ส่งผลใหมี้โอกาสท่ีจะตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากข้ึนตามไปดว้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ของครัวเรือนของเกษตรกร พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากครัวเรือนเกษตรกรในเขตอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งกลุ่มตวัอย่างครัวเรือนเกษตรกร
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชและครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 159 ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจ านวน 241 ครัวเรือน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบ 2 ทางเลือก (binary 
logistic regression) ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ี
อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 71 มี
หวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศชาย ร้อยละ 44 มีอายใุนช่วง 45-54 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 มีสถานภาพสมรส 
และร้อยละ 51 ไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือพิจารณาลกัษณะการประกอบ
อาชีพพบว่า หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืชร้อยละ 51 ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรอย่างเดียว ล าดับรองลงมาร้อยละ 36 คือการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและร้อยละ 9 
ประกอบอาชีพคา้ขายร่วมกบัอาชีพเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 
48 มีรายได้เงินสดในภาคเกษตรท่ี 50 ,000-100,000 บาท รายได้เงินสดเฉล่ียในภาคเกษตรอยู่ท่ี 
117,393 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนรายได้เงินสดนอกภาคเกษตรนั้ น ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 48 ไม่มีรายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตร แต่เม่ือค านวณค่าเฉล่ีย
ของรายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตรพบว่า เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีรายได้เงินสดเฉล่ีย
นอกภาคเกษตรท่ี 23,452 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในส่วนของจ านวนกลุ่มของการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 61 ไม่มีการเขา้
ร่วมสมาชิก แต่มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชบางส่วน ร้อยละ 34 มีการเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มต่างๆ จ านวน 1 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว 
สหกรณ์นิคมพร้าว กลุ่มผูผ้ลิตล าไย กลุ่มผูผ้ลิตมะม่วง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นตน้ และร้อยละ 65 ไม่เคยเขา้ร่วมการอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ เลย 
แต่เม่ือพิจารณาครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมีการเขา้ร่วมการอบรมหรือเยี่ยมชม
กิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ พบวา่ มีการเขา้ร่วมอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรจ านวน 1-
2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25 ไดแ้ก่ การอบรมเร่ืองหน้ีสิน การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแ้ก่ครัวเรือน
เกษตรกร การท าการเกษตรแบบพอเพียง เป็นตน้ ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ร้อยละ 32 ได้รับการแนะน าหรือส่งเสริมการใช้สารชีวภาพมาจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนเกษตรกร
ดว้ยกนัมากท่ีสุด 

ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่มีลกัษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือนท่ีคลา้ยคลึงกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืช โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 83 มีหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรเป็นเพศชาย ซ่ึงร้อยละ42 มีอายุระหวา่ง 
45-54 ปี และ มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 88 หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชร้อยละ 59 ไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรร้อย
ละ 51 ประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเดียว และประกอบอาชีพรับจา้งและอาชีพคา้ขายร่วมกบัอาชีพ
เกษตรกรในล าดบัรองลงมาเช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยคิดเป็น
ร้อยละ 29 และ 12 ตามล าดบั ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 31 มีรายไดเ้งิน
สดในภาคเกษตรอยูร่ะหวา่ง 50,000-100,000 บาท ซ่ึงมีระดบัรายได้เงินสดในภาคเกษตรเช่นเดียวกบั
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช แต่มีระดบัรายไดเ้งินสดในภาคเกษตรเฉล่ียมากกว่า 
เท่ากับ 131,226 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เงินสดนอกภาคเกษตร แต่เม่ือ
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พิจารณารายได้เงินสดเฉล่ียนอกภาคเกษตรมีค่าเท่ากบั 35,508 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในส่วนของ
จ านวนกลุ่มท่ีมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการ
เกษตรนั้น ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ เลย
และไม่เคยเขา้ร่วมอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ เช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชคิดเป็นร้อยละ 45 และ 88 ตามล าดบั แต่เม่ือพิจารณาครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่
ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีการเข้าร่วมอบรมหรือเยี่ยมชม
กิจกรรมทางการเกษตร พบวา่ มีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ จ านวน 1 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 45 ซ่ึง
กลุ่มท่ีมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มท่ีครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชเขา้ร่วมเป็นสมาชิก นอกจากน้ียงัมีการเขา้ร่วมอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรจ านวน 
1-2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 88 เช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยเน้ือหาหรือ
หัวข้อท่ีอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมนั้ นมีความคล้ายคลึงกันกับเน้ือหาหรือหัวข้อของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช และเม่ือพิจารณาการไดรั้บค าแนะน า ส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพ 
พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 37 ไดรั้บการแนะน าหรือส่งเสริมการ
ใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชจากผูน้ าชุมชน ได้แก่ ผูใ้หญ่บา้น ก านัน เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจาก
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีได้รับการแนะน าหรือส่งเสริมจากเพื่อนบา้นหรือ
เพื่อนเกษตรกร แต่อยา่งไรก็ตามลกัษณะการรับค าแนะน า ส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มน้ีเป็นการรับทราบข่าวสารแบบปากต่อปากโดยผา่นทางการบอกเล่าของ
เพื่อนบา้น เพื่อนเกษตรกร และผูน้ าชุมชนเช่นเดียวกนั 

5.1.2 สภาพการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีขนาดพื้นท่ีท า
การเกษตร 1.00-15.00 ไร่ มีขนาดพื้นท่ีเฉล่ีย 12.19 ไร่ โดยมีการใชแ้รงงานในครัวเรือนท าการเกษตร
จ านวน 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 92 ท า
การเกษตรแบบเชิงเด่ียว โดยพืชท่ีนิยมปลูกมากคือ ล าไย และมะม่วง และส่วนใหญ่ร้อยละ 91 มีการ
ถือครองท่ีดินเป็นของตนเอง 

ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 76 มีพื้นท่ีท าการเกษตร
1.00-15.00 ไร่ มีพื้นท่ีเฉล่ีย 12.45 ไร่ มีการใชแ้รงงานในการท าการเกษตรจ านวน 1-2 คนคิดเป็นร้อย
ละ 73 เช่นเดียวกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 91 มีการท าการเกษตรแบบเชิงเด่ียวเป็นหลกั และนิยมปลูกพืชสวน 



 

 86   

โดยพืชท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ ล าไย และมะม่วง และร้อยละ 94 ถือครองท่ีดินเป็นของตนเอง โดยสาเหตุท่ี
ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่ในช่วง 1.00-15.00 ไร่ เน่ืองจากครัวเรือน
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรท่ีดินท ากินไม่
เกิน 15 ไร่ จึงท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีพื้นท่ีเพาะปลูกโดยรวมเฉล่ีย 12.35 ไร่ 

5.1.3 พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 
แบ่งการศึกษาเป็นการศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช  

1) พฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร 

พฤติกรรมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชสามารถจ าแนกเป็น
กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้นร้อยละ 65 ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้นร้อยละ 28 และครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใช้เองร้อยละ 7 ซ่ึงเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ครัวเรือน
เกษตรกรใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชคือ สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีผลดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดย
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชช่วยฟ้ืนฟูดิน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถช่วยให้ผลผลิตมีความ
ปลอดภยัเน่ืองจากไม่มสารพิษตกคา้งจากสารเคมี ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ครัวเรือนเกษตรกรมีความใส่ใจ
ในสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดล้อม และยงัมีความตอ้งการลด
ตน้ทุนการผลิตลง จึงท าให้ครัวเรือนเกษตรกรใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชแทนการใช้สารเคมี โดย
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากหัวหน้า
ครัวเรือนครัวเรือนเกษตรกรเอง นอกจากน้ีเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมอาชีพ และผูน้ าในชุมชน ยงัมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช แต่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชจากเจา้หน้าท่ีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนั้นยงัมีนอ้ย แสดงให้เห็นวา่เจา้หนา้ท่ียงัมีบทบาทใน
การเป็นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชแก่ครัวเรือนเกษตรกรไม่มากเท่าท่ีควร 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตร สามารถ
อธิบายพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรไดเ้ป็นการใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชท่ีไดจ้ากการซ้ือ และการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไดจ้ากการผลิตใชเ้อง 
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พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชจากการซ้ือ ซ่ึงครอบคลุมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้น และการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดั
วชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 62 ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากร้านจ าหน่ายสาร
ทางการเกษตรทัว่ไป โดยร้อยละ 47 ซ้ือขนาด 501 ซีซี-1,000 ซีซี มีความถ่ีในการซ้ือ 4-6 คร้ังต่อปี มี
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉล่ีย 21,998 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้นมีการซ้ือเฉพาะสารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพียงอย่างเดียว ไม่มีการซ้ือร่วมกบั
สารเคมีหรือสารอ่ืนๆ โดยร้อยละ 63 มีการรับทราบการโฆษณาการขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชจาก
เพื่อนบา้นมากท่ีสุด  ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิต
ใช้เอง มีลักษณะพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีคล้ายคลึงกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือเท่านั้น โดยร้อยละ 64 มีการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจาก
ร้านคา้ทางการเกษตรทัว่ไป ซ้ือท่ีขนาด 501-1,000 ซีซี และมีความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี และมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือ 10,682 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงต ่ากว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือเท่านั้น เน่ืองจากมีการผลิตใชเ้องร่วมดว้ย จึงท าให้มีค่าใชจ่้ายและมีความถ่ีใน
การซ้ือต ่ากว่า และมีรูปแบบการซ้ือท่ีซ้ือทีละอย่าง ไม่ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชร่วมกบัสารอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกนั และร้อยละ 64 ได้รับทราบการโฆษณาหรือข่าวสารเก่ียวกบัสารชีวภาพกดัวชัพืชจาก
เพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมอาชีพ และเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากการซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือเท่านั้นหรือการซ้ือร่วมกบัการ
ผลิตใชเ้อง ให้ความส าคญัโดยเฉล่ียต่อปัจจยัทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ ในระดบัความส าคญัท่ี
มากเช่นเดียวกนัทั้ง 4 ดา้น และมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ี 3.55-3.95 โดยปัจจยัยอ่ยต่างๆ ของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชด้วยการซ้ือ ให้
ความส าคญั ไดแ้ก่ คุณภาพของสารชีวภาพ การมีฉลากบรรจุภณัฑท่ี์ระบุวนัท่ีผลิต วนัหมดอาย ุรวมถึง
ขอ้มูลของสินคา้ครบถว้น สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ การใหเ้ครดิตในการข าระค่า
สินคา้ สถานท่ีจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ สะอาด จดัวางสินคา้เป็นระเบียบ ผูข้ายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้
เป็นอยา่งดี มีความน่าเช่ือถือ และคอยดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 

การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดจ้าก
การผลิต ซ่ึงครอบคลุมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใชเ้องเท่านั้น และการใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
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การผลิตใชเ้องเท่านั้นร้อยละ 43 มีเหตุผลในการผลิตสารชีวภาพใชเ้องเพื่อตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต 
เป็นการลดตน้ทุนดา้นสารท่ีใชใ้นการเกษตร นอกจากน้ียงัมีเหตุผลท่ีท าให้มีการผลิตสารชีวภาพก าจดั
วชัพืชใชเ้องไดแ้ก่ การผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้องเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ จึงน ามา
ผลิตเป็นสารชีวภาพก าจัดวชัพืช การมีความรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงการมีวสัดุทาง
การเกษตรเหลือใช้ จึงท าให้มีการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใช้เอง โดยสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกรด้วยการผลิตใช้เองเท่านั้น ร้อยละ 64 สามารถใช้งานสารชีวภาพก าจดัวชัพืชได้
นาน 1-6 เดือนต่อการผลิตในแต่ละคร้ัง โดยมีแหล่งความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจาก
เพื่อนบา้น ผูน้ าทอ้งถ่ิน และยงัมีแหล่งความรู้จากเจา้หน้าท่ีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแนะน า 
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ียงัมีการให้ความรู้หรือการแนะน าไม่มากเท่าท่ีควร 
ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้องร้อยละ 51 มีการ
ผลิตเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และมีเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีท าให้ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้องเช่นเดียวกนั
กบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ยการผลิตใช้เองเท่านั้น และร้อยละ 36 มีแหล่ง
ความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาจากเพื่อนบา้นหรือคนในชุมชน รวมถึงผูน้ าในชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีผลิตเองนั้นร้อยละ 42 สามารถใชง้านไดน้าน 7-12 เดือนต่อการ
ผลิตในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสามารถใช้งานไดน้านกว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชดว้ย
การผลิตใชเ้องเท่านั้น เน่ืองจากมีการซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง จึงท าให้มีระยะเวลาการใชง้านท่ีนาน
ข้ึน  

เม่ือพิจารณาโอกาสท่ีจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชแ้ทนการผลิตของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากการผลิตทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตใช้เองเท่านั้นหรือ
การซ้ือร่วมกบัการผลิตใชเ้อง ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ ไม่มีความคิดท่ีจะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช
มาใชแ้ทนการผลิต โดยให้เหตุผลวา่สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีตนเองผลิตนั้นมีคุณภาพไม่แตกต่างจาก
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีวางจ าหน่าย รวมถึงมีวสัดุท่ีใชผ้ลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชอยูแ่ลว้ จึงไม่คิดท่ี
จะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช ้แต่ยงัมีครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพจากการผลิตทั้ง 2 กลุ่ม
บางส่วนท่ีคิดวา่จะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชแ้ทนการผลิต โดยให้เหตุผลท่ีคาดวา่จะซ้ือคือ ใน
อนาคตอาจมีสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ีไม่สามารถผลิตเองวางจ าหน่าย รวมถึงมีการพฒันา ปรับปรุง
คุณภาพ รูปลักษณ์ของสารชีวภาพก าจดัวชัพืชดีข้ึนกว่าปัจจุบนั มีความหลากหลายมากข้ึน และ
ครัวเรือนเกษตรกรเองไม่ค่อยมีเวลาในการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง การซ้ือสารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมาใชมี้ความสะดวกสบายกวา่การผลิตเอง จึงคาดวา่จะซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใชแ้ทนการ
ผลิตใชเ้องในอนาคต 
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2) ความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น พบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 78 ทราบวา่มีการน าสารชีวภาพมาใชก้ าจดัวชัพืช แต่ไม่ทราบถึง
ร้านค้าหรือแหล่งจ าหน่ายใดท่ีมีสารชีวภาพวางจ าหน่ายอยู่ โดยมีเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ไม่ใช้
สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชคือ ความดอ้ยประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
ตลอดจนความไม่มัน่ใจของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีต่อสารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยเห็นวา่สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชมกัมีประสิทธิภาพดอ้ยกวา่สารเคมี ตอ้งใชเ้วลานานจึงจะเห็นผล จึงยงัคงใชส้ารเคมีก าจดั
วชัพืชในพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นหลกั แต่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชร้อยละ 68 มี
ความสนใจท่ีจะทดลองใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชในพื้นท่ีทางการเกษตรของตนเอง และมีโอกาสท่ีจะ
น าสารชีวภาพมาใชก้ าจดัวชัพืชอยา่งจริงจงั คิดเป็นร้อยละ 33 แต่ยงัมีครัวเรือนเกษตรกรอีกส่วนหน่ึง
ท่ียงัไม่แน่ใจว่าจะใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือไม่ เน่ืองจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของสารชีวภาพว่า
จะสามารถก าจดัวชัพืชได ้และจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกบัสารเคมีท่ีใช้อยู่หรือไม่ จึงเป็นเหตุผล
หน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่ม
น้ีร้อยละ 85 มีการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชจากเพื่อนบา้นหรือเพื่อนเกษตรกร
เช่นเดียวกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ซ่ึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
เจา้หนา้ท่ีรัฐ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ยงัมีนอ้ย จึงท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บการแนะน า ส่งเสริมจากเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีความเช่ือถือมากกว่าการบอกเล่าจากเพื่อน
บา้นหรือผูน้ าในชุมชน 

5.1.4 ความรู้และความตระหนักเกีย่วกบัสารชีวภาพก าจัดวัชพืช ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

 1) ความรู้และความตระหนกัถึง ความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค และ
ความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เม่ือพิจารณาจากการศึกษาความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของเกษตรกร 
ความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค ความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมี
การใชส้ารเคมีทางการเกษตรในพื้นท่ีเพาะปลูกพบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมี
ความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ 9.87 คะแนน มี
ความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค รวมถึงความตระหนกัต่อความเป็น
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พิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือใชส้ารเคมีทางการเกษตรระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนกัถึงความ
ปลอดภยัท่ี 7.39 คะแนน และมีค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษ 2.85 คะแนน ส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น มีระดบัความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืช
ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช มีความตระหนักถึง
ความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภคในระดบัสูง แต่มีคะแนนความรู้และความตระหนกั
ของครัวเรือนเกษตรกรเฉล่ียต ่ากว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช โดยมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชท่ี 8.11 คะแนน มีค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนักถึง
ความปลอดภยัท่ี 6.68 คะแนน ส่วนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใชส้ารเคมี
นั้น มีค่าเฉล่ียคะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษท่ี 2.36 คะแนน  

2) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

เม่ือพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกรท่ีใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชนั้น จ  าแนกปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหา
และอุปสรรคดา้นผลิตภณัฑ์ ปัญหาและอุปสรรคดา้นราคา ปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีและการ
จ าหน่าย และปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชมีความรุนแรงต่อปัญหาและอุปสรรคดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาในระดบั
ปานกลาง โดยปัจจยัย่อยทั้ ง 2 ด้านท่ีมีความรุนแรงของปัญหาในระดับปานกลางได้แก่ คุณภาพ
สารชีวภาพยงัไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ บรรจุภณัฑ์ไม่ค่อยมีความสวยงาม ไม่น่าสนใจ ไม่มีขอ้มูลบน
ฉลากบรรจุภณัฑ์ท่ีชดัเจน ไม่ระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ รวมถึงการไม่มีการให้เครดิตในการซ้ือ 
ราคาตามขนาดไม่มีความหลากหลาย เป็นตน้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการนั้น มีความรุนแรงของปัญหาในระดบัน้อย โดยมีปัจจยั
ยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ สถานท่ีจ าหน่ายเดินทางไม่สะดวก สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ มีกรจดัวางสินคา้ไม่
เป็นระเบียบ นอกจากน้ียงัไม่มีการใหส่้วนลด หรือการแจกของรางวลัต่างๆ แก่ลูกคา้ ผูข้ายยงัไม่ค่อยมี
ความเอาใจใส่ลูกคา้เท่าท่ีควร ไม่มีการใชป้้ายโฆษณา และไม่มีการใหเ้อกสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัสารชีวภาพแก่ลูกคา้ 
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5.1.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืครัวเรือนของเกษตรกร 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจยัโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคจาก
ปัจจยัทั้ง 16 ตวั พบวา่ ปัจจยัเพศของหวัหนา้ครัวเรือน (X1) ปัจจยัการประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบั
การรับจา้งทัว่ไป (X54) และปัจจยัจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร (X8) ปัจจยั
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X9) 
ปัจจยัการไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X10)  
ปัจจยัคะแนนความรู้เก่ียวกับสารชีวภาพก าจดัวชัพืช (X11) ปัจจยัคะแนนความตระหนักถึงความ
ปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค (X12) ปัจจยัคะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (X13) โดยปัจจยัเพศของหวัหนา้ครัวเรือน การประกอบเกษตรกรร่วมกบัการรับจา้งทัว่ไป 
และปัจจัยจ านวนกลุ่มท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร ส่งผลต่อโอกาสในการใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชในทิศทางตรงขา้มกนั กล่าวคือ เม่ือหวัหน้าครัวเรือนเกษตรกรเป็นเพศชาย มี
การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัการรับจา้งทัว่ไปมากข้ึน และครัวเรือนมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มต่างๆ มากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชลดลง เน่ืองจากการท่ีครัวเรือน
เกษตรกรทุ่มเทเวลาให้กบัการรับจา้งทัว่ไป และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ มากจนเกินไป ท า
ให้ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่การเกษตรของตนเอง เน่ืองจากการใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชตอ้งใชร้ะยะเวลานานจึงจะไดผ้ลดี ส่วนจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรม
ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร และการไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมากข้ึน รวมถึงการเขา้ร่วมอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการ
เกษตรมากข้ึน จะท าให้โอกาสในการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชเพิ่มข้ึน คะแนนความรู้เก่ียวกับ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช  คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัตนเอง ครอบครัวและต่อผูบ้ริโภค 
และคะแนนความตระหนักถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือมีการใช้สารเคมีก็เช่นเดียวกัน เม่ือ
ครัวเรือนเกษตรกรมีระดบัความรู้และความตระหนกัเพิ่มข้ึน ยอ่มท าให้โอกาสในการใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชมีมากข้ึนตาม  
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5.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.2.1  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานต่างๆ และผู้ผลติหรือผู้จ าหน่ายสารชีวภาพก าจัดวชัพชื 

เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช หรือกล่าวได้อีก
อยา่งหน่ึงวา่ ครัวเรือนเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าสารชีวภาพมาใชก้ าจดัวชัพืช 
และไม่มัน่ใจในคุณภาพของสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช จึงตอ้งมีการกระตุน้ให้ครัวเรือนเกษตรกร
เกิดการรับรู้และตระหนกัถึงคุณประโยชน์ของสารชีวภาพให้มากข้ึน เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรเกิด
ความสนใจท่ีจะใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช โดยมีขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงัน้ี 

1) ครัวเรือนเกษตรกรมีการรับทราบขอ้มูลข่าวสารการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืช ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนบา้นหรือเพื่อนเกษตรกร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการให้ค  าแนะน าหรือการส่งเสริมการใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากข้ึน 
โดยให้ค  าแนะน าหรือการส่งเสริมผ่านการอบรมหรือการให้ครัวเรือนเกษตรกรไปเยี่ยมชมกิจกรรม
ทางการเกษตรท่ีใชส้ารชีวภาพในพื้นท่ีการเกษตร จะช่วยให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดความสนใจและน าไปสู่การใช้สารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชได ้

2) การส่งเสริมหรือการกระตุ้นให้ครัวเรือนเกษตรกรทราบถึงผลเสียของการใช้
สารเคมีในพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีกระทบต่อสุขภาพของครัวเรือนเกษตรกร ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึนนั้น จะท าให้มีโอกาสใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชได้ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ อาจให้ความรู้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรในลกัษณะของการบรรยาย การจดันิทรรศการ การอบรมหรือการแสดงตวัอย่าง
ลกัษณะดิน น ้ า สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมจากการใช้สารเคมีในพื้นท่ีทางการเกษตร รวมถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือไดรั้บสารเคมีในปริมาณมาก เพื่อแสดงให้ครัวเรือนเกษตรกรรับรู้และความ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากข้ึน และหันมาสนใจการน า
สารชีวภาพมาใชใ้นพื้นท่ีทางการเกษตรมากข้ึน 

3) ครัวเรือนเกษตรกรมีความสนใจท่ีจะน าสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาทดลองใช้ใน
พื้นท่ีทางการเกษตรของตน เพื่อตอ้งการทราบถึงประสิทธิภาพของสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช 
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการเกษตร ควรมีสาธิตการน าสารชีวภาพมาใช้ก าจดัวชัพืช
ให้ครัวเรือนเกษตรกรได้เห็นถึงผลของการใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช หรือมีการให้ตวัอย่าง
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สารชีวภาพก าจดัวชัพืชแก่ครัวเรือนเกษตรกรเพื่อน าไปทดลองใช ้ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการน าสารชีวภาพมาใชใ้นการก าจดัวชัพืชแก่ครัวเรือนเกษตรกรไดม้ากข้ึน 

4) ภาคธุรกิจควรปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ด้านโดยด้าน
ผลิตภณัฑค์วรมีความหลากหลาย มีการระบุฉลากของผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน ราคามีความเหมาะสมกบั
ปริมาณและคุณภาพ ให้เครดิตในการซ้ือ ปรับปรุงสถานท่ีจ าหน่ายโดยจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ แยก
หมวดหมู่ให้ชดัเจน มีการโฆษณาสินคา้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชตามส่ือต่างๆ เพิ่มช่องทางการบริการ
ดว้ยบริการขนส่งให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร พนกังานหรือผูข้ายตอ้งมีความรู้ มีความน่าเช่ือถือ ดูแลเอา
ใจใส่ลูกคา้ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรเกิดความสนใจและเห็นถึงประโยชน์ของ
เก่ียวกบัการใชส้ารชีวภาพเพื่อก าจดัวชัพืชมากยิง่ข้ึน 

5.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงในการสุ่มตวัอย่างการศึกษาอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตของการศึกษา โดยสุ่มตวัอยา่งครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ี
ให้ลึกลงไปถึงระดบัหมู่บา้น เพื่อให้การกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่งมีความครอบคลุมพื้นท่ีศึกษามาก
ข้ึน 

2) การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาขอ้มูลระยะเวลาการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชเม่ือท าการผลิต
แต่ละคร้ังวา่สามารถใชง้านไดน้านเท่าใด ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจนของขอ้มูล เน่ืองจากไม่มีการก าหนด
ปริมาณการผลิตต่อคร้ังของครัวเรือนเกษตรกรท่ีแน่นอน บางครัวเรือนอาจมีการผลิตมาก บาง
ครัวเรือนอาจมีการผลิตน้อย ท าให้ระยะเวลาในการใช้งานสารชีวภาพก าจดัวชัพืชไม่เหมาะสม ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาปริมาณการผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรให้มี
ปริมาณการผลิตท่ีเท่ากนั เพื่อใหก้ารศึกษาระยะเวลาการใชง้านมีความถูกตอ้ง แม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

3) การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะส่วนของปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
สารชีวภาพก าจดัวชัพืชเท่านั้น มีการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ ทศันคติของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีต่อ
สารชีวภาพก าจดัวชัพืช รวมถึงการศึกษาตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชในพื้นท่ี
ทางการเกษตร เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืช เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึนส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชืของเกษตรกร 

ในพืน้ทีอ่ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน ............................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
บา้นเลขท่ี ....................... หมู่ท่ี.......... ต  าบล .......................................... อ  าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
เบอร์โทร .................................. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ใหข้อ้มูล) ...............................................................  
อาย.ุ............. ปี ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ครัวเรือน ................................................................................ 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์ ...................................................................................... วนัท่ี ......................................... 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกร 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความและเขียนขอ้ความในช่องวา่งท่ีให้ตามความ

เป็นจริง 
1. เพศของหวัหนา้ครัวเรือน 

(   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
2. สถานภาพของหวัหนา้ครัวเรือน 

(   ) 1. โสด  (   ) 2. อยูด่ว้ยกนั  (   ) 3. หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครัวเรือน(โปรดระบุ) ................................................................. 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครัวเรือน(โปรดระบุ) ................................................................. 

สารชีวภาพก าจัดวัชพืช หมายถึง สารชีวภาพท่ีเกษตรกรใชเ้พ่ือก าจดัหรือท าลายวชัพืช ซ่ึงอาจเรียกกนั
ไดห้ลายช่ือ เช่น น ้ าหมกัชีวภาพ ปุ๋ยน ้ าชีวภาพ เป็นสารท่ีไดจ้ากพืชผกั ผลไม ้สมุนไพร หรือเกลือทะเลชนิดเม็ด 
โดยน าวสัดุต่างๆ มาหมกักบักากน ้ าตาล ซ่ึงอาจมีสารเร่ง พด. 5 หรือ EM เป็นตวัช่วยเร่งกระบวนหมกั  
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6.1 อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน(โปรดระบุ) .................................................................... 
6.2 อาชีพรองของหวัหนา้ครัวเรือน(โปรดระบุ) ..................................................................... 

7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวัท่านเอง)................ คนแบ่งเป็นชาย ........ คน  หญิง ........ คน 
8. จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชใ้นการท าการเกษตร................................................................. คน 
9. ครัวเรือนของท่านมีพื้นท่ีถือครองทั้งหมด จ านวน ................ แปลง รวมเป็นพื้นท่ี ................... ไร่ 

ให้ใส่ตวัเลขในช่องดงันี ้

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
แปลง
ท่ี 
 

เน้ือท่ี 
(ไร่/งาน/
ตร.ว.) 

 

 
ลกัษณะการใชท่ี้ดิน 

(3) 
 

 
ประเภทพืชท่ีปลูก(ระบุช่ือพืช) 

 

ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
(5) 

1     

2     
3     
4     
5     

ลกัษณะการใช้ทีด่นิ (ช่องที ่3)   

1.  ท่ีอยูอ่าศยั  2.  ท่ีนาขา้ว (ขา้วนาปี นาปรัง ขา้วญ่ีปุ่น) 3.  ท่ีพืชไร่  
4.  ท่ีสวนไมผ้ล  5.  ท่ีไมย้นืตน้ (ยคูาลิปตสั ยางพารา ฯลฯ) 6.  ท่ีสวนผกั  
7.  ท่ีไมด้อก/ไมป้ระดบั 8.  ท่ีทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์   9.  ท่ีเล้ียงปศุสตัว ์ 
10. ท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 11. ท่ีรกร้างวา่งเปล่า   12. อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. 

ลกัษณะการถือครอง (ช่องที ่5)  

1.  ของตนเอง  2.  เช่าผูอ่ื้น 3.  ไดท้ าฟรี 
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10. รายไดเ้งินสดรวมของครัวเรือน แยกเป็น  
10.1 รายไดเ้งินสดจากภาคเกษตร ไดแ้ก่ 

1) รายไดเ้งินสดจากการเพาะปลูก (เช่น การท านา เพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน)............................ 
บาท/ปี 

2) รายไดเ้งินสดจากการเล้ียงสัตว.์................................................................................. บาท/ปี 
3) รายไดเ้งินสดจากการประมง (เช่น การจบัปลา เล้ียงปลา)......................................... บาท/ปี 

 10.2 รายไดเ้งินสดนอกภาคเกษตร ไดแ้ก่ 
  1) รายไดเ้งินสดท่ีหามาไดเ้อง (เช่น เงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังาน จากการรับจา้ง คา้ขาย 

เป็นตน้).......................................... บาท/ปีหรือ ................................................ บาท/เดือน 
2) รายไดเ้งินสดท่ีบุคคลอ่ืนส่งให ้(เช่น บุตรส่งให)้................ บาท/ปีหรือ ...................... บาท

เดือน 
11. ท่านหรือคนในครัวเรือนของท่านมีการรวมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการการเกษตร 

(เช่น สมาชิกสหกรณ์การเกษตร สมาชิกโครงการหลวง กลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
ฯลฯ) ในรอบปีท่ีผา่นมาหรือไม่ 

(  ) 1.  มีการรวมกลุ่มหรือไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก   จ านวน ………………….……..กลุ่ม 
กรุณาระบุช่ือกลุ่ม ........................................................................................................ 
………………………………….……………………………………………………. 

(   ) 2.  ไม่มีการรวมกลุ่มหรือไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย 
12. จากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือการรวมกลุ่มในขอ้ 10. ท่านได้เขา้ร่วมการประชุมกบัสมาชิก

ภายในกลุ่ม ในรอบปีท่ีผา่นมาหรือไม่  
(   ) 1.  เคย จ านวน...............คร้ัง 

กรุณาระบุเน้ือหาท่ีเขา้ร่วมประชุม………………………………………………...…. 
………………………………….…………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………….
 (   ) 2.  ไม่เคยเขา้ร่วมเลย 

13. ท่านหรือครัวเรือนของท่านไดเ้ขา้ร่วมรับการอบรมความรู้หรือการศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมทางการ
เกษตรต่างๆ ในรอบปีท่ีผา่นมาหรือไม่ 

(   ) 1.  เคย  จ านวน...........คร้ัง กรุณาระบุรายช่ือกิจกรรมหรือการอบรม......................... 
 ..................................................................................................................................... 
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 (   ) 2.  ไม่เคย 
14. ในช่วงก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจใช้หรือไม่ใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช ท่านหรือครัวเรือนของท่าน

เคยไดรั้บการแนะน าหรือส่งเสริมใหใ้ชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่เคย 
(   ) 2. เคย จากแหล่งใดมากท่ีสุด (เลือกตอบได ้1 ขอ้) 
 (   ) 1. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของรัฐบาล  (   ) 2. ผูน้ าในทอ้งถ่ิน  
 (   ) 3. เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานเอกชน (   ) 4. เกษตรกรดว้ยกนั/คนในชุมชน 

(   ) 5. หน่วยงานจากภาคการศึกษา (   ) 6. ครอบครัว  
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

15. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีการใชส้ารชีวภาพเพื่อก าจดัวชัพืชหรือไม่  
(   ) 1. ใช ้ (โปรดตอบค าถามต่อในข้อ 15) 
(   ) 2. ไม่ใช ้ (หมายถึง ผูท่ี้ไม่เคยใชส้ารชีวภาพเลยและผูท่ี้เคยใชแ้ต่เลิกใชไ้ป)  

(ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที ่5, 6 และส่วนที ่7 ) 
16. เหตุผลส าคญัท่ีท่านหรือครัวเรือนใชใ้นการตดัสินใจใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช (เลือกตอบ

ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. ราคาถูกกวา่สารเคมีท่ีใชก้  าจดัวชัพืช   (   ) 2. สะดวกต่อการใช ้
(   ) 3. เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม    (   ) 4. ช่วยฟ้ืนฟูสภาพดิน 
(   ) 5. เพื่อใหผ้ลผลิตปลอดภยัจากสารเคมี   (   ) 6. ช่วยลดค่าใชจ่้าย  
(   ) 7. ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการก าจดัวชัพืช  
(   ) 8. ความนิยมใชท้างการเกษตร 

17. ผูมี้ส่วนร่วมหรือให้ค  าแนะน าในการใช้สารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชในครัวเรือนของท่านมาก
ท่ีสุด  

(   ) 1. ตวัเอง    (   ) 2. ผูน้ าในชุมชน (ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น) 
(   ) 3. คู่สมรส    (   ) 4. เจา้ของร้านคา้ 
(   ) 5. บุตร    (   ) 6. เจา้หนา้ท่ีเกษตร 
(   ) 7. เพื่อนบา้น    (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

18. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีการใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชร่วมกบัสารเคมีหรือสารชีวภาพ
ทางการเกษตรอ่ืนๆ หรือไม่  
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 (   ) 1. ใช ้ โปรดระบุช่ือหรือชนิดสารท่ีใช ้..................................................................... 
  ........................................................................................................................ 
(   ) 2. ไม่ใช ้ 

19. ท่านหรือครัวเรือนของท่านไดส้ารชีวภาพเพื่อใชก้ าจดัวชัพืชดว้ยวธีิการ (เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้)  
(   ) 1. ซ้ือ (โปรดตอบค าถามต่อในส่วนที ่2, 3, 5 และส่วนที ่6) 
(   ) 2. ท าใชเ้อง (ขา้มไปตอบค าถามในส่วนที ่4, 5 และส่วนที ่6) 
(   ) 3. ทั้งซ้ือและท าใชเ้อง (โปรดตอบค าถามต่อในส่วนที ่2, 3, 4, 5  และส่วนที ่6) 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมและสาเหตุการตัดสินใจซ้ือของครัวเรือนเกษตรกรที่ซ้ือสารชีวภาพในการก าจัด
วชัพชื  (เฉพาะผูท่ี้ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช)้ 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หน้าขอ้ความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 

20. ส่วนใหญ่ท่านหรือครัวเรือนของท่านซ้ือสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชจากแหล่งใดบ่อยท่ีสุด 
(โปรดเรียงล าดบัหมายเลข 1,2,3,… จากแหล่งท่ีซ้ือบ่อยมากไปหาบ่อยนอ้ย)   

(   ) 1. ร้านจ าหน่ายสารทางการเกษตรทัว่ไป (   ) 2. สหกรณ์การเกษตร 
(   ) 3. ซ้ือจากเกษตรกรดว้ยกนั   (   ) 4. บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายทัว่ไป 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

21. โดยส่วนใหญ่ท่านเลือกซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชขนาด....................................................ซีซี/ลิตร 
22. ครัวเรือนของท่านมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชโดยเฉล่ียเป็นจ านวนเงิน.................

บาท/คร้ัง  โดยมีความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย..........................คร้ัง/เดือนหรือ..........................คร้ัง/ปี 
23. ส่วนใหญ่ท่านหรือครัวเรือนของท่านซ้ือสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชดว้ยวธีิการใดมากท่ีสุด  

(   ) 1. เดินทางไปซ้ือดว้ยตนเอง  (   ) 2. สั่งซ้ือทางโทรศพัทแ์ละผูข้ายมีบริการส่ง 
(   ) 3. รวมกลุ่มซ้ือกบัเกษตรกรดว้ยกนั  
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

24. ส่วนใหญ่ท่านหรือครัวเรือนของท่านช าระเงินค่าสารชีวภาพในการก าจดัวชัพืชดว้ยวธีิใดมาก
ท่ีสุด 

(   ) 1. เงินสด         (   ) 2. เงินเช่ือ         (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
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25. โดยส่วนใหญ่ท่านหรือครัวเรือนของท่านมกัเลือกซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชรูปแบบใด 
(   ) 1. ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชร่วมกนักบัสารเคมีการเกษตรอ่ืนๆ 

(โปรดระบุ) ................................................................................................................... 
(   ) 2. ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชร่วมกนักบัสารชีวภาพอ่ืนๆ 

(โปรดระบุ) ................................................................................................................... 
(   ) 3. ซ้ือเฉพาะสารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือสารเคมีทางการเกษตรอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

26. ท่านหรือครัวเรือนของท่านไดรั้บทราบการโฆษณาขายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือไม่ 
 (   ) 1. ไดรั้บทราบการโฆษณา จากแหล่งใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

 (   ) 1. โทรทศัน์     (   ) 2. ผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 (   ) 3. เพื่อนบา้น     (   ) 4. พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

(   ) 5. เจา้หนา้ท่ีเกษตรของหน่วยงานรัฐ  (   ) 6. วทิย ุ  
(   ) 7. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์เอกสารเผยแพร่นิตยสารการเกษตร 
(   ) 8. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................... 

 (   ) 2. ไม่ไดรั้บทราบการโฆษณา 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสารชีวภาพก าจัดวัชพืชของ
ครัวเรือนเกษตรกรทีซ้ื่อสารชีวภาพก าจัดวชัพชื 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

27. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืช 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. คุณภาพของสารชีวภาพ      
2. ความมีช่ือเสียงของตรายีห่อ้      
3. บรรจุภณัฑมี์ความสวยงามแขง็แรง      
4. มีขอ้มลูผลิตภณัฑบ์นฉลากครบถว้น      
5. ระบุวนัที่ผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน      
6. บรรจุภณัฑมี์หลายขนาด      
ด้านราคา 
7. ราคาสินคา้ถูกเม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

8. มีหลากหลายขนาดในระดบัราคาต่างๆ ใหเ้ลือก      
9. ราคาสินคา้เหมาะสมกบัปริมาณละคุณภาพ      
10. มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ      
11. มีการใหผ้อ่นช าระค่าสินคา้      
ด้านสถานที่และการจ าหน่าย 
12. สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง      
13. สถานท่ีจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ      
14. สถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้น/แหล่งชุมชน      
15. สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ      
16. การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ หาไดง่้าย      
17. สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาด      
18. สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย      
19. มีวนัเวลาเปิดและปิดท าการแสดงหนา้ร้าน      
ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ 
20. มีการโฆษณาสินคา้      
21. มีการใหต้วัอยา่งสินคา้มาทดลองใช ้      
22. พนกังาน/ผูข้ายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้      
23. มีการใชป้้ายโฆษณากลางแจง้      
24. ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก      
25. ความมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีของพนกังาน/ผูข้าย      
26. พนกังาน/ผูข้ายดูแลเอาใจใส่ลูกคา้      
27. พนกังาน/ผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ      

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมและสาเหตุการตัดสินใจผลิตสารชีวภาพก าจัดวัชพืชเพื่อใช้เองของครัวเรือน
เกษตรกร (เฉพาะผูท่ี้ผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชใชเ้อง) 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หน้าขอ้ความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 

28. เหตุผลส าคญัท่ีท่านหรือครัวเรือนของท่านไม่ซ้ือสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมาใช้ (เลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
(   ) 2. ไม่มัน่ใจในคุณภาพของสารชีวภาพท่ีจ าหน่ายตามร้านคา้ 
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(   ) 3. มีความรู้และความเขา้ใจในการผลิตสารชีวภาพเป็นอยา่งดี 
(   ) 4. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ 
(   ) 5. เป็นการใชเ้วลาวา่งจากการท าการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์ 
(   ) 6. สารชีวภาพท่ีจ าหน่ายอยูอ่าจมีการปนเป้ือนสารเคมี 
(   ) 7. มีวสัดุในการผลิตอยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือ 
(   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 

29. การผลิตสารชีวภาพก าจดัวชัพืชในครัวเรือนของท่านแต่ละคร้ังสามารถใชไ้ดน้าน.................เดือน
หรือ..............ปี  

30. ท่านหรือครัวเรือนของท่านได้รับความรู้ในการผลิตสารชีวภาพก าจัดวชัพืชจากแหล่งใด 
(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของรัฐบาล  (   ) 2. ผูน้ าในทอ้งถ่ิน  
 (   ) 3. เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานเอกชน  (   ) 4. เกษตรกรดว้ยกนั/คนในชุมชน 

(   ) 5. หน่วยงานจากภาคการศึกษา  (   ) 6. บรรพบุรุษ 
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

31. ในอนาคตท่านหรือครัวเรือนของท่านมีโอกาสท่ีจะซ้ือสารชีวภาพมาใชแ้ทนการผลิตเองหรือไม่  
(   ) 1. มีโอกาสท่ีจะซ้ือ เพราะ.................................................................................................... 
(   ) 2. ไม่ซ้ือแน่นอน เพราะ....................................................................................................... 

ส่วนที่ 5  ความรู้และความคิดเห็นต่อสารชีวภาพในการก าจัดวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้และไม่
ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชื 

32. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชมากน้อยเพียงใด เลือกตอบ
โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ค าถาม ถูก ผิด 

1. สารชีวภาพไดจ้ากการน าเอาเศษพืชผลทางการเกษตรหรือซากสัตวม์าหมกักบักากน ้ าตาล เพ่ือเป็นแหล่ง
พลงังานใหจุ้ลินทรีย ์

  

2. การผลิตและการใช้สารชีวภาพในการท าการเกษตร เป็นการหมุนเวียนใชอิ้นทรียว์สัดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

  

3. การใชส้ารชีวภาพหรือน ้าชีวภาพ ควรมีการใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจึงจะเกิดผลอยา่งยัง่ยนื   

4. สารชีวภาพผลิตข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์หลายดา้นทั้งอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม แต่เน้น
ดา้นการเกษตรเป็นส าคญั 
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ค าถาม ถูก ผิด 

5. การน าสารชีวภาพมาใชก้บัพืชชนิดต่างๆสามารถใชไ้ดใ้นอตัราส่วนเดียวกนัคือ 1 : 1000 ส่วน   

6. การใชส้ารชีวภาพหรือน ้าชีวภาพสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งการรดตรงโคนของพืช การฉีดพ่นทางใบและการ
อดัลงไปในดิน 

  

7. ในการใช้สารชีวภาพเพ่ือก าจดัวชัพืชสามารถน าไปใช้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมีการผสมตามอตัราส่วนท่ี
ก าหนด 

  

8. สารชีวภาพท่ีใช้ทางการเกษตรมีหลายสูตร ได้แก่ สูตรทั่วไป สูตรฮอร์โมน สูตรสมุนไพร 
สามารถน าแต่ละสูตรมาผสมร่วมกนัเพ่ือใชก้บัพืชได ้

  

9. สารชีวภาพมีประโยชน์ดา้นการปรับปรุงดิน ท าใหดิ้นสมบูรณ์ ช่วยใหอ้นุภาคดินจบัตวัเป็นกอ้น   

10. การผลิตสารชีวภาพ สามารถน าวสัดุทุกอยา่งทั้งพืชและสตัวซ่ึ์งเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมา
ผา่นกระบวนการหมกัภายในถงัเดียวกนัได ้

  

11. ในการท าสารชีวภาพตอ้งใชห้วัเช้ือจุลินทรียร่์วมในการผลิต เพ่ือใหส้ารชีวภาพมีคุณภาพดียิง่ข้ึน   

12. การผลิตสารชีวภาพไม่สามารถน าพืชจ าพวกสม้มาใชใ้นการผลิตได ้   

13. การดูผลของการหมกัสงัเกตไดจ้ากลกัษณะทางกายภาพต่างๆทั้งสี กล่ิน รส ความขุ่นและฟองแก๊ส   

14. เม่ือระยะเวลาในการหมกัเพ่ิมข้ึนสารชีวภาพควรมีสีน ้ าตาลเขม้ มีกล่ินของน ้ าตาล มีลกัษณะใส
และไม่มีฟองแก๊สเกิดข้ึน 

  

15. การใชส้ารชีวภาพในการก าจดัวชัพืช ตอ้งรดให้ชุ่มทัว่พ้ืนท่ีและคลุมทบัดว้ยวสัดุทึบจึงจะไดผ้ลดี
ท่ีสุด 

  

33. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีความตระหนักในความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเม่ือมีการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชมากน้อยเพียงใด เลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมาก 

ค าถาม ถูก ผิด 

1. การใช้สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชดว้ยการฉีดพ่น ควรทิ้งระยะเวลาก่อนท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้
สารเคมีสลายตวั 

  

2. การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ไม่ควรเลือกใชช้นิดท่ีตกคา้งอยูไ่ดน้านๆ   

3. การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชดว้ยการฉีดพ่นท่ีถูกตอ้ง จะไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง   

4. การเก็บพืชผกั ผลไมท่ี้แดพ่นสารเคมีก่อนระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นฉลาก จะไม่ท าให้สารพิษตกคา้งมากนัก 
ถือวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูริ้โภค 

  

5. การอ่านฉลากสารเคมีฯ ก่อนใช ้จะท าใหร่้างการปลอดภยัจากสารเคมี   
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ค าถาม ถูก ผิด 

6. การผสมสารเคมีฯ หลายชนิดเขา้ดว้ยกนั สามารถก าจดัศตัรูพืชไดห้ลายชนิดและท าให้มีประสิทธิภาพใน
การก าจดัดียิง่ข้ึน 

  

7. การไดรั้บพิษจากสารเคมี ท  าใหร่้างกายเกิดการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งเน้ืองอก มะเร็ง
หรือการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 

  

8. ในการเลือกซ้ือสารก าจดัวชัพืชหรือแมลงศตัรูพืช ตอ้งพิจารณาถึงความปลอดภยัของตวัผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค
เสมอ 

  

9. การฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชหรือแมลง ตอ้งมีการฉีดพ่นตลอดเวลา แมจ้ะไม่มีแมลงหรือวชัพืชมารบกวน
บริเวณแปลงเพาะปลูกก็ตาม เพ่ือป้องกนัผลผลิตเสียหาย 

  

10. การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช เป็นวธีิการก าจดัท่ีรวดเร็ว สะดวกและไดผ้ลดีท่ีสุด   

34. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชมากน้อยเพียงใด  เลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ค าถาม ถูก ผิด 

1. การใชส้ารเคมีฯ จะท าใหส้ารพิษสะสมอยูใ่นแหล่งน ้า พ้ืนดิน ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษได ้   

2. การน าน ้ าท่ีอาจปนเป้ือนสารเคมีจากแหล่งน ้ ามากกัเก็บไวน้านๆ จะท าให้สารเคมีทุกชนิดสลายตวัหมด
ไปได ้

  

3. การฉีดพ่นสารเคมีปริมาณนอ้ยๆ ไม่มากนกั ไม่สามารถท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในดินและในน ้าได ้   

4. การใช้สารเคมีดว้ยการฉีดพ่นในแปลงเพาะปลูก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจะฟุ้งกระจายในอากาศจึงไม่
เป็นอนัตราย 

  

ส่วนที ่6  ปัญหาและอุปสรรค (สอบถามทั้งครัวเรือนเกษตรกรทีใ่ช้และไม่ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชื) 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หน้าขอ้ความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด 

ปัญหาจากการใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช้เลย 

ด้านผลติภัณฑ์  
1. สารชีวภาพท่ีจ าหน่ายยงัไม่มีคุณภาพตรงตามตอ้งการ       
2. คุณสมบติัของสินคา้ไม่น่าเช่ือถือ       
3. บรรจุภณัฑไ์ม่มีความแขง็แรง       
4. ไม่มีขอ้มลูผลิตภณัฑบ์นฉลาก       
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ปัญหาจากการใช้สารชีวภาพก าจัดวัชพชื 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช้เลย 

5. ไม่ระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ       
6. ขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่หลายหลาก       
7. บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ       
8. ไม่มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ       
ด้านราคา 
9. มีราคาแพงเม่ือเทียบกบัสารชนิดอ่ืน       
10. ราคาตามขนาดไม่มีความหลากหลาย       
11. ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ       
12. ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ       
13. ไม่มีการใหเ้ครดิตในการซ้ือ       
ด้านสถานที่และการจ าหน่าย 
14. สถานท่ีจ าหน่ายไม่สะดวกต่อการเดินทาง       
15. สถานท่ีจ าหน่ายคบัแคบ ไม่มีท่ีจอดรถเพียงพอ       
16. สถานท่ีจ าหน่ายอยูไ่กลจากบา้น/แหล่งชุมชน       
17. สถานท่ีจ าหน่ายมองหาสารชีวภาพไดย้าก       
18. สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีความน่าเช่ือถือ       
19. สถานท่ีจ าหน่ายจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ       
20. สถานท่ีจ าหน่ายมีสินคา้ ไม่หลากหลาย       
ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ 
21. ไม่มีการโฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆ       
22. ไม่มีบริการส่งสินคา้ใหลู้กคา้       
23. พนกังาน/ผูข้ายขาดความรู้เก่ียวกบัสินคา้       
24. ไม่มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้       
25. ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก       
26. พนกังาน/ผูข้ายไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้       
27. พนกังาน/ผูข้ายไม่มีความน่าเช่ือถือ       
28. ไม่มีการแนะน าหรือให้เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับสินค้า

ลูกคา้ 
      

29. ไม่มีการแจกของรางวลั/ชิงโชคในโอกาสต่างๆ       
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35. นอกเหนือจากปัญหาและอุปสรรคท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท่านหรือครัวเรือนของท่านพบปัญหาและ
อุปสรรคอ่ืนๆ ในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชดา้นอ่ืนๆ อยา่งไรบา้ง 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
36. ข้อเสนอแนะของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพืช (สอบถามเฉพาะ ผู้ที่ ใช้

สารชีวภาพก าจดัวชัพืชเท่านั้น) 
ค าช้ีแจง: กรุณาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชในดา้นต่างๆ ตามความคิดเห็น

ของท่านในการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืช 
1.) ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ์หรือตวัสินคา้ (โปรดระบุ) ............................................................ 

................................................................................................................................................... 
2.) ขอ้เสนอแนะดา้นราคา (โปรดระบุ) .......................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
3.) ขอ้เสนอแนะดา้นสถานท่ีและการจ าหน่าย (โปรดระบุ) ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
4.) ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ (โปรดระบุ) ........................................ 

................................................................................................................................................... 
5.) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

ส่วนที ่7  ค าถามเพิม่เติมส าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้สารชีวภาพก าจัดวชัพชื (สอบถามทั้งผู้ที่
ไม่เคยใช้เลยและผู้ทีเ่คยใช้แต่เลกิใช้แล้ว) 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หน้าขอ้ความและเขียนขอ้ความในช่องว่างตามความ
คิดเห็นของท่าน 

37. ท่านหรือครัวเรือนของท่านทราบหรือไม่ว่ามีการน าสารชีวภาพมาใช้ทดแทนสารเคมีเพื่อก าจดั
วชัพืชได ้

(  ) 1. ไม่ทราบ เพราะ ................................................................................................................  
(  ) 2. ทราบ เพราะ ....................................................................................................................  
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38. เหตุผลส าคญัท่ีท่านหรือครัวเรือนของท่านไม่ใช้หรือเลิกใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชในแปลง
เพาะปลูกของท่าน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ไม่ไดรั้บความนิยมในการใช ้   (   ) 2. ยุง่ยากในการใช ้
(   ) 3. ไม่มีมาตรฐานการผลิตท่ีแน่นอน   (   ) 4. หาซ้ือไดย้าก 
(   ) 5. ตอ้งใชเ้วลานานในการก าจดัวชัพืชแต่ละคร้ัง  (   ) 6. ไม่มัน่ใจในคุณภาพ    
(   ) 7. อาจตอ้งใชป้ริมาณมากจึงจะก าจดัวชัพืชได ้  (   ) 8. ไม่มีการรับรองผลการใช ้
(   ) 9. พื้นท่ีการเกษตรมีขนาดใหญ่ อาจก าจดัวชัพืชไดไ้ม่ทัว่ถึง   
(   ) 10. ประสิทธิภาพในการก าจดัดอ้ยกวา่สารเคมี 
(   ) 11. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ........................................................................................................... 

39. ท่านหรือครัวเรือนของท่านทราบถึงวธีิการผลิตสารชีวภาพเพื่อใชก้ าจดัวชัพืชหรือไม่ 
(  ) 1. ไม่ทราบ 
(  ) 2. ทราบ จากแหล่งใดบ่อยท่ีสุด (โปรดระบุ) ................................................................ 

40. ท่านหรือครัวเรือนของท่านทราบร้านท่ีจ าหน่ายสารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือร้านจ าหน่ายสารเคมี
ทางการเกษตรท่ีอยูใ่กลบ้า้นของท่านท่ีสุดหรือไม่ 

(  ) 1. ทราบโปรดระบุช่ือร้านและระยะทางระหวา่งบา้นของท่านกบัร้านคา้ท่ีใกลท่ี้สุดท่ีท่าน
รู้จกั  ช่ือร้าน ...............................................................................ระยะทาง................ กิโลเมตร 
(  ) 2. ไม่ทราบเลย 

41. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอ่ืนมาใช้ในพื้นท่ีเพาะปลูกของท่าน
หรือไม ่ 

(  ) 1. ใช ้ ไดแ้ก่ ............................................................................................................. 
  ........................................................................................................................ 
(  ) 2. ไม่ใช ้

42. หากมีผูน้ าสารชีวภาพท่ีใชก้ าจดัวชัพืชมาใหท้่านทดลองใชฟ้รีในแปลงเพาะปลูกของท่าน ท่านสน
ท่ีจะทดลองใชห้รือไม่ 

(  ) 1. ไม่สนใจ  เพราะ ............................................................................................................. 
(  ) 2. สนใจ  เพราะ ............................................................................................................. 

43. ในอนาคตท่านหรือครัวเรือนของท่านคิดวา่จะใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือไม่ เม่ือมีการพฒันา
ใหต้รงกบัความตอ้งการและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(  ) 1. ใชแ้น่นอน  เพราะ ............................................................................................... 
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(  ) 2. ไม่ใช ้  เพราะ ............................................................................................... 
(  ) 3. ยงัไม่แน่ใจ เพราะ ............................................................................................... 

44. ท่านเคยไดรั้บทราบข่าวสารเก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชหรือไม่ 
(  ) 1. ไม่เคยรับทราบ 
(  ) 2. เคยรับทราบ จากแหล่งใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. โทรทศัน์     (   ) 2. ผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 (   ) 3. เพื่อนบา้น     (   ) 4. พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

(   ) 5. เจา้หนา้ท่ีเกษตรของหน่วยงานรัฐ  (   ) 6. วทิย ุ  
(   ) 7. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์เอกสารเผยแพร่นิตยสารการเกษตร  
(   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

45. นอกจากปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านระบุในส่วนท่ี 6 แลว้ เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ใชส้ารชีวภาพใน
การก าจดัวชัพืช ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

46. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาหรือปรับปรุงสารชีวภาพในการ
ก าจดัวชัพืชอย่างไรท่ีจะท าให้ผูท่ี้ไม่ใช้สารชีวภาพก าจดัวชัพืชหันมาสนใจใช้สารชีวภาพก าจดั
วชัพืชมากข้ึน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

สารชีวภาพก าจดัวชัพชืของครัวเรือนเกษตรกร 

ตารางภาคผนวกที ่ข.1 ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 
(logistic regression) 

ปัจจยั X2 X3 X4 X7 X8 X9 X11 X12 X13 

X2 Pearson Correlation 1   -.168**   -.352**  -.110* .015 -.047 -.017 .023 .022 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .027 .772 .352 .738 .649 .661 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X3 Pearson Correlation   -.168** 1    .190**   .445**   .215** .067 -.043 .054 -.036 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 .180 .390 .279 .478 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X4 Pearson Correlation   -.352**   .190** 1   .118* -.009   .112* .020 -.006 -.008 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .018 .854 .026 .686 .911 .876 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X7 Pearson Correlation   -.110*   .445**   .118* 1 .038 .081 .021  .111* .000 

Sig. (2-tailed) .027 .000 .018  .447 .105 .676 .026 .994 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X8 Pearson Correlation .015   .215** -.009 .038 1   .133** -.029   .216** -.003 

Sig. (2-tailed) .772 .000 .854 .447  .008 .566 .000 .950 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
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ตารางภาคผนวกที ่ข.1 (ต่อ) 

ปัจจยั X2 X3 X4 X7 X8 X9 X11 X12 X13 

X9 Pearson Correlation -.047 .067   .112* .081   .133** 1   .161** .088  .108* 

Sig. (2-tailed) .352 .180 .026 .105 .008  .001 .077 .030 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X11 Pearson Correlation -.017 -.043 .020 .021 -.029   .161** 1   .149**  .104* 

Sig. (2-tailed) .738 .390 .686 .676 .566 .001  .003 .037 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X12 Pearson Correlation .023 .054 -.006   .111*   .216** .088   .149** 1  .118* 

Sig. (2-tailed) .649 .279 .911 .026 .000 .077 .003  .018 

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

X13 Pearson Correlation .022 -.036 -.008 .000 -.003  .108*  .104*  .118* 1 

Sig. (2-tailed) .661 .478 .876 .994 .950 .030 .037 .018  

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                      * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

X2  หมายถึง อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน  
 X3 หมายถึง รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร    
 X4 หมายถึง จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร    
 X7 หมายถึง ขนาดพื้นท่ีเพาะปลกูทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกร     

X8 หมายถึง จ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร  
 X9 หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมรับการอบรม/เยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

X11 หมายถึง คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพชื  
X12 หมายถึง คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัวและผูบ้ริโภค   
X13 หมายถึง คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ที่มา: จากการค านวณ       
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตคิ (logistic regression) 

ขั้นตอนเร่ิมต้น (Block 0)  Beginning Block 

ตารางภาคผนวกที ่ค.1 การตรวจสอบความเช่ือถือไดใ้นการพยากรณ์จากค่าสังเกตจริงและ
ค่าท่ีไดใ้นการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติคa,b 

ค่าสังเกตจริง 

ค่าที่ได้จากแบบจ าลอง 

Y (พฤตกิรรมการใช้) 
Percentage Correct 

0 1 

Step 0 Y 0 ( ไม่ใช)้ 241 0 100.0 

1 (ใช)้ 159 0 .0 

Overall Percentage   60.2 

หมายเหตุ: a Constant is included in the model. 

                     b The cut value is .500 

  

ที่มา: จากการค านวณ   

ตารางภาคผนวกที ่ค.2 ตวัแปรอิสระท่ีอยูใ่นสมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.416 .102 16.570 1 .000 .660 
ที่มา: จากการค านวณ   
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ตารางภาคผนวกที ่ค.3 ตวัแปรอิสระท่ีไม่อยูใ่นสมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคa 

Variables Score df Sig. 

เพศของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X1) 7.995 1 .005 

อายขุองหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X2) .648 1 .421 

รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร (X3) 4.190 1 .041 

จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X4) .027 1 .869 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ (X51) 1.355 1 .244 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั (X52) 4.617 1 .032 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั (X53) .672 1 .412 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัรับจา้งทัว่ไป (X54) 3.466 1 .063 

ลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X6) .308 1 .579 

ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร (X7) .063 1 .802 

จ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร (X8) 13.261 1 .000 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมหรือเยีย่มชมกิจกรรมทางการเกษตร (X9) 32.027 1 .000 

การไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกร (X10) 

.612 1 .434 

คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X11) 61.433 1 .000 

คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค (X12) 18.266 1 .000 

คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (X13) 18.985 1 .005 

หมายเหตุ: a Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies. 

ที่มา: จากการค านวณ   
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  ขั้นตอนที ่1 (Block 1)   Enter Method 

ตารางภาคผนวกที ่ค.4 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิไคสแควร์ของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ-
สติค 

Step 1 Chi-square df Sig. 

 Step 169.227 16 .000 

Block 169.227 16 .000 

Model 169.227 16 .000 
ที่มา: จากการค านวณ   

 

ตารางภาคผนวกที ่ค.5 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 368.361a .345 .467 

หมายเหตุ: a Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 

ที่มา: จากการค านวณ   

ตารางภาคผนวกที ่ค.6 การทดสอบความเหมาะสมของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคดว้ยสถิติ 
Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.177 8 .518 
 

ที่มา: จากการค านวณ   

ตารางภาคผนวกที ่ค.7 ค่าสังเกตจริงและค่าท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากการประมาณค่าดว้ยสถิติ 
Hosmer and Lemeshow 

Step 1 
Y = 0 Y = 1 

Total 
Observed Expected Observed Expected 

1 39 38.916 1 1.084 40 

2 38 37.507 2 2.493 40 

3 35 34.657 5 5.343 40 

4 33 31.366 7 8.643 40 
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ตารางภาคผนวกที ่ค.7 (ต่อ)  

Step 1 
Y = 0 Y = 1 

Total 
Observed Expected Observed Expected 

5 28 28.374 12 11.626 40 

6 20 24.434 20 15.566 40 

7 23 19.977 17 20.023 40 

8 11 14.793 29 25.027 40 

9 12 8.392 28 31.608 40 

10 2 2.585 38 37.415 40 
ที่มา: จากการค านวณ 

ตารางภาคผนวกที ่ค.8 การตรวจสอบความเช่ือถือไดใ้นการพยากรณ์จากค่าสังเกตจริงและค่าท่ี
ไดใ้นของการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติคa 

ค่าสังเกตจริง 

ค่าทีไ่ด้จากแบบจ าลอง 

Y (พฤตกิรรมการใช้) Percentage 
Correct 0 1 

Step 1 Y 0 ( ไม่ใช)้ 208 33 86.3 

1 (ใช)้ 52 107 67.3 

Overall Percentage   78.8 

หมายเหตุ: a The cut value is .500    

ที่มา: จากการค านวณ    

ตารางภาคผนวกที ่ค.9 ตวัแปรอิสระท่ีไม่อยูใ่นสมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคa  

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

X1 -.908 .314 8.35 1 .004 ** .403 .218 .747 

X2 -.015 .015 .942 1 .332  .985 .956 1.015 

X3 .000 .000 .689 1 .407  1.000 1.000 1.000 

X4 -.046 .061 .569 1 .451  .955 .848 1.076 
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ตารางภาคผนวกที ่ค.9 (ต่อ) 

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

X51 -1.159 1.218 .906 1 .341  .314 .029 3.414 

X52 .577 .637 .820 1 .365  1.780 .511 6.201 

X53 .594 .412 2.084 1 .149  1.812 .809 4.061 

X54 -.508 .302 2.826 1 .093 *** .602 .333 1.088 

X6 .149 .474 .099 1 .753  1.161 .459 2.938 

X7 -.005 .014 .151 1 .698  .995 .968 1.022 

X8 -.988 .214 21.257 1 .000 ** .372 .245 .567 

X9 .806 .190 18.048 1 .000 ** 2.239 1.544 3.247 

X10 1.379 .627 4.843 1 .028 ** 3.970 1.163 13.557 

X11 .431 .071 36.712 1 .000 ** 1.539 1.339 1.769 

X12 .420 .094 20.073 1 .000 ** 1.521 1.266 1.828 

X13 .400 .124 10.487 1 .001 ** 1.493 1.171 1.902 

Constant -7.450 1.692 19.378 1 .000  .001   

หมายเหตุ: a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X51, X52, X53, X54, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12,X13.  

เพศของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X1) อายุของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X2)  

รายไดเ้งินสดของครัวเรือนเกษตรกร (X3) จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X4)  

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (X51) 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั (X52)  

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั (X53) 

การประกอบอาชีพเกษตรกรร่วมกบัรับจา้งทัว่ไป (X54)  

ลกัษณะการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (X6) ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร (X7)  

จ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกร 
(X8) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมหรือเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตร   
(X9) 

 

การไดรั้บค าแนะน าหรือการส่งเสริมการใชส้ารชีวภาพ
ก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X10) 

คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือน
เกษตรกร (X11) 

 

คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัตอ่ตนเอง 
ครอบครัว และผูบ้ริโภค (X12) 

คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม (X13)  

ทีม่า: จากการค านวณ    
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบผลต่างของค่าเฉลีย่ของประชากรด้วย Independent Sample Test 

ตารางภาคผนวกที ่ง.1 ค่าสถิติต่างๆ ของตัวแปรท่ีใช้ในการทดสอบผลต่างของค่าเฉล่ีย
ประชากร 

 Y N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

คะแนนความรู้เก่ียวกบั
สารชีวภาพของครัวเรือน
เกษตรกร (X11) 

         1 (ใช)้ 159 9.87 1.848 .147 

         0 (ไม่ใช)้ 241 8.09 2.145 .138 

คะแนนความตระหนกัถึง
ความปลอดภยัต่อตนเอง 
ครอบครัว และผูบ้ริโภค 
(X12) 

         1 (ใช)้ 159 7.35 1.432 .114 

         0 (ไม่ใช)้ 241 6.68 1.686 .109 

คะแนนความตระหนกัถึง
ความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(X13) 

         1 (ใช)้ 159 2.69 1.091 .086 

         0 (ไม่ใช)้ 241 2.36 1.199 .077 

ที่มา: จากการค านวณ   
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ตารางภาคผนวกที ่ง.2 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร 
  Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

X11 
Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

 
3.327 

 
.069 

 
8.588 

 
398 

 
.000 

 
1.783 

 
.208 

 
1.375 

 
2.191 

  8.853 370.826 .000 1.783 .201 1.387 2.179 

X12 
Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

 
3.080 

 
.080 

 
4.071 

 
398 

 
.000 

 
.661 

 
.162 

 
.342 

 
.981 

  4.209 373.474 .000 .661 .157 .352 .970 

X13 
Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

 
5.848 

 
.016 

 
2.833 

 
398 

 
.005 

 
.335 

 
.118 

 
.102 

 
.567 

  2.888 359.928 .004 .335 .116 .107 .563 

หมายเหตุ: คะแนนความรู้เก่ียวกบัสารชีวภาพก าจดัวชัพืชของครัวเรือนเกษตรกร (X11) 
 คะแนนความตระหนกัถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค (X12) 
 คะแนนความตระหนกัถึงความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (X13) 

ที่มา: จากการค านวณ   
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวศิรินนัท ์ แซ่โงว้ 

วนั เดือน ปี เกดิ  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2548  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดาราวทิยาลยั 
      จงัหวดัเชียงใหม่ 

   ปีการศึกษา 2552  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 


