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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อทราบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบการเกษตร
เชิงพหุภารกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยสะทอ้นในลกัษณะความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตท่ีมีการใช้สารเคมีไปสู่การเกษตรเชิงพหุภารกิจโดยใช้
วธีิการทดลองทางเลือกและก าหนดคุณลกัษณะของการเกษตรเชิงพหุภารกิจท่ีจะประเมินระดบัความ
พึงพอใจใน 2 คุณลักษณะท่ีประกอบด้วย คุณลักษณะด้านระบบการผลิตทางการเกษตร และ
คุณลกัษณะดา้นระบบการคา้ ทั้งน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการผูบ้ริโภคตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตวัอยา่งต่อการปรับเปล่ียนไปสู่การเกษตรเชิง
พหุภารกิจในมุมมองของระบบการผลิตนั้น ผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจแก่ระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตรซ่ึงสามารถประเมินเป็น
มูลค่าความเต็มใจจ่ายไดมู้ลค่าสูงสุดเท่ากบั 39.92 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ความพึงพอใจท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ประเมินเป็นมูลค่าความเต็มใจจ่ายไดเ้ท่ากบั 
28.62 บาทต่อกิโลกรัม ความพึงพอใจท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียป์ระเมิน
เป็นมูลค่าความเต็มใจจ่ายไดเ้ท่ากบั 27.08  บาทต่อกิโลกรัม และความพึงพอใจท่ีจะการปรับเปล่ียน
ไปสู่ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
เกษตร (GBIO) ประเมินเป็นมูลค่าความเต็มใจจ่ายไดเ้ท่ากบั 10.38 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมุมมองของ
เกษตรเชิงพหุภารกิจดา้นการคา้ พบวา่ ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับ
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ด้านปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคตัวอย่างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนไปสู่เกษตรเชิงพหุภารกิจ พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิก
ท่ีเป็นคนชรา การให้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการคา้ท่ีเป็นธรรม และทศันคติท่ีมี
ต่อสินคา้เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีมีผลในเชิงบวกต่อการปรับเปล่ียนระบบการเกษตรเขา้สู่
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ยกเวน้เร่ืองของอาย ุ

จากผลการศึกษาเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจและมีความเต็มใจจ่ายต่อเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจในส่วนของระบบการผลิตมาก ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีดีในการพฒันาการท าการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อทั้ งเกษตรกรผูผ้ลิตและผู ้บริโภค ตลอดจนสามารถช่วยลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมในระยะยาวได้เป็นอย่างดี  ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
การเกษตรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  



 

ฉ 

Thesis Title Assessing Consumers’ Preferences for Multifunctional 
Carrot Production in Chiang Mai Province Using Choice 
Experiment Method 

Author Ms. Jiraporn  Konsurin 

Degree Master of Science (Agricultural Economics) 

Advisory Committee Asst. Prof. Dr. Pornsiri  Suebpongsang Advisor 
Asst. Prof. Dr. Kamol    Ngamsomsuke Co-advisor 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the preference of carrot consumers toward multifunctional 
agriculture by assessing the willingness to pay (WTP) for production system attribute and trading 
attribute of multifunctional carrot production using Choice Experiment Method. Primary data for 
this study were gathered from structured interviews with 400 respondents in urban and rural of 
Chiang Mai province. 

 The results for the consumers’ willingness to pay for modifying conventional carrot 
production toward a multifunctional agricultural production system showed that the consumers are 
willingness to pay for organic production in combination with agro-biodiversity conservation. The 
willingness to pay for this attribute is equal to the value of 39.92 baht per kilogram. The second 
ranked attribute is Good Agricultural Practice (GAP) system the value of WTP at 28.2 baht per 
kilogram. Organic production system comes in the third place with value of WTP at 27.08 baht per 
kilogram. The least favored attribute is GAP with agro-biodiversity conservation with the value of 
WTP at 10.38 baht per kilogram. Multifunctional agriculture in the sense of trade was not 
significantly recognized by consumers.  Socio-economic factors including age, sex, education, 
monthly household income per month, number of elderly living in the household, knowledge on 
fair-trade and attitude toward organic production system had positively determine the willingness to 
pay for multifunctional agriculture production system except age.  



 

ช 

 The results showed that most consumers willing to promote the concept of agricultural 
multifunctionality and develop diverse and resilient rural communities in support of sustainable 
agricultural development. 

 


