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บทที ่6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือ เพื่อทราบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินความพึงพอใจดงักล่าว 
จากการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข ท าให้ทราบความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มหรือราคา
แฝงของระดบัต่าง ๆ ในทุกคุณลกัษณะ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์จากผูบ้ริโภคตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ใน
พื้นท่ี จ  านวน 6 อ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27.25) เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 46.66 ปี  มีอายุ
อยู่ระหว่าง   41-50 ปีระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.25)นั้น 
อยู่ในระดับประถมศึกษา   โดยจ านวนปีท่ีได้รับการศึกษาเฉล่ียคือ 9 ปี ทั้ งน้ีผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย และมีญาติพี่นอ้งท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร
อยูด่ว้ย รายไดข้องครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.25) 
อยูใ่นช่วง 5,001 – 10,000 บาท โดยเฉล่ียแลว้เท่ากบั 15,295 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกนัใน
ส่วนค่าใชจ่้ายเฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือน (ร้อยละ 28.75) อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อ
เดือนข้ึนไป  โดยเฉล่ียแล้วเท่ากับ 11,009.50 บาทต่อเดือน ครัวเรือนผูบ้ริโภคร้อยละ 
47.54 เป็นครัวเรือนท่ีมีแต่ผูใ้หญ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือน โดยมีสมาชิกอยูด่ว้ยกนัประมาณ 2-
3 คน และส่วนใหญ่ร้อยละ 80.50 ของครัวเรือนของผู ้บริโภคไม่มีสมาชิกท่ีมีอาการ
เจบ็ป่วยหรือมีปัญหาเก่ียวสุขภาพท่ีตอ้งดูแลรักษาเป็นพิเศษเลย  
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โดยภาพรวมผูบ้ริโภคตวัอยา่งให้ความเห็นวา่ การเกษตรของไทยในปัจจุบนันั้น มุ่ง
ให้ความส าคัญต่อการผลิตเพื่อการค้าเป็นหลัก โดยให้ระดับความส าคัญของความ
ปลอดภยัในตวัสินคา้เกษตรท่ีมีต่อผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบ
การเกษตรของไทยในปัจจุบนัยงัพึ่งพิงการใชส้ารเคมีท่ีเขม้ขน้และมีการผลิตท่ีมุ่งเน้นใน
เชิงพาณิชยม์ากกว่า อยา่งไรก็ตาม ส าหรับความส าคญัของบทบาทการเกษตรไทยในเขต
พื้นท่ีสูงทางภาคเหนือนั้น ผูบ้ริโภคตวัอย่างให้ความส าคญักบับทบาทด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด รองลงมา คือการ
สร้างความเขม้แข็งในชนบทและการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เกษตร 
ทั้งน้ีควรมีการปฏิรูปนโยบายดา้นการเกษตร เพื่อให้ความส าคญัต่อบทบาทของการเกษตร
ท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปดว้ย 

ในประเด็นเร่ืองการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตสินคา้เกษตรจากรูปแบบการเกษตร
ท่ีมีการใช้สารเคมีไปสู่รูปแบบการเกษตรท่ีมีการค านึงถึงผลประโยชน์ในดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีท าให้เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัตน้ทุนในการปรับเปล่ียนท่ีแสดงในรูปของ
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นอาหารในครัวเรือนท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือน เน่ืองจากราคาสินคา้
เกษตรท่ีเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคตวัอยา่งจ านวนร้อยละ 64.50 ยินดีรับภาระค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ค่าอาหารท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนดงักล่าวขา้งตน้ ขณะเดียวกนัยงัมีผูบ้ริโภค
ตวัอย่างจ านวนร้อยละ 35.50 ท่ียงัไม่ยินดีรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อการปรับเปล่ียน
ขา้งตน้ ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากการมีรายไดไ้ม่เพียงพอ  

 6.1.2 การให้ความส าคัญ เก่ียวกับความ รู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเก่ียวกับการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   ในส่วนของการประเมินการให้ความส าคัญเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของ
ผูบ้ริโภคในด้านต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม และระบบการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ พบว่า โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคตวัอย่างมีให้ความส าคญักบัความรู้ ความเขา้ใจ
เป็นอย่างดีเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญัของแต่ละระบบเหล่านั้นจากค่าคะแนนเฉล่ียท่ีอยูใ่น
ระดบัมาก  

   ทั้งน้ีส าหรับส่วนของทศันคตินั้น ผูบ้ริโภคตวัอย่างให้ความตระหนักในเร่ืองความ
คิดเห็นดา้นสุขภาพ และความปลอดภยัของอาหาร เป็นความส าคญั (ระดบัคะแนนเฉล่ีย
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มากท่ีสุด) ในเร่ืองความคิดเห็นดา้นสินคา้อินทรีย ์ผูบ้ริโภคตวัอย่างให้ความส าคญักบั
ประเด็นท่ีกล่าววา่มนุษยค์วรให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีเจริญเติบโตข้ึนเองตามธรรมชาติซ่ึง
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน (ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดเลย) (ระดบัคะแนนเฉล่ียมาก) เร่ือง
ความคิดเห็นดา้นการคา้ท่ีเป็นธรรมผูบ้ริโภคตวัอยา่งให้ความส าคญัในประเด็นท่ีกล่าววา่
การคา้ท่ีเป็นธรรมมีความมุ่งมัน่ให้เกษตรกรและผูผ้ลิตในประเทศก าลังพฒันาได้รับ
ราคาท่ีเป็นธรรม (ระดับคะแนนเฉล่ียมาก) เร่ืองความคิดเห็นด้านการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ ใหค้วามส าคญักบัประเด็นท่ีกล่าววา่การเกษตรเชิงพหุภารกิจควรมีการสนบัสนุน
เพื่อส่งเสริมในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตว์
ด้วย  (ระดับคะแนน เฉ ล่ี ยมาก ท่ี สุ ด) และเร่ืองความ คิด เห็นด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัประเด็นท่ีกล่าววา่ มลพิษทุกชนิด
ท่ีเกิดข้ึนลว้นส่งผลกระทบและเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์(ระดบัคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด) 

6.1.3 การประมาณค่าความเตม็ใจจ่ายส่วนของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นต่างๆ ท่ีสะทอ้น
มุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 

  จากผลการศึกษาความเต็มใจจ่าย เพื่อให้ได้รูปแบบการปรับเปล่ียนระบบการผลิต
จากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดับหน่ึงในคุณลกัษณะเดียวกัน หรือดีข้ึนจากสถานการณ์
ปัจจุบนั พบวา่ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีความเต็มใจจ่าย เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่ระบบ
การผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์และมีการอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตว์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
เกษตรได้มากท่ีสุดเท่ากับ 39.92 บาทต่อกิโลกรัม อนัดับท่ีสองคือ มีความเต็มใจจ่าย
เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) มีความเต็มใจเท่ากบั 28.62 
บาทต่อกิโลกรัม อนัดบัท่ีสาม มีความเต็มใจจ่ายเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่ระบบ
การผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ มีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 27.08 บาทต่อกิโลกรัม และอนัดับสุดท้าย มี
ความเต็มใจจ่ายเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนัธ์ุ
พืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 
10.38 บาทต่อกิโลกรัม 
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 6.1.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีใช้
สารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ  

   ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะของระบบการผลิตทางการเกษตร โดยภาพรวม ระดบัใน
แต่ละคุณลกัษณะของระบบการผลิตทางการเกษตร พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจ
จ่ายท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกผลผลิตท่ีไดจ้ากระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตร
เชิงพหุภารกิจ ดังน้ี 1) ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 2) ระบบการผลิตท่ีดีและ
เหมาะสมและอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 3) ระบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์และ4) ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
และอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตรโดยคุณลกัษณะ
ของระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจขา้งตน้
นั้น มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่อยา่งนอ้ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 95% ถึงร้อยละ 99% 

   ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เต็มใจจ่าย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีมีการใช้สารเคมีไปสู่ระบบ
การผลิตท่ีสะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลในทิศทาง
เดียวกนักบัความน่าจะเป็นดงักล่าวไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือน จ านวนสมาชิกท่ีเป็นคนชราของครัวเรือน ส่วนในทิศทางตรงกนัขา้ม ได้แก่ 
อายุ ส่วนปัจจยัในเร่ืองการให้ความส าคัญเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
เก่ียวกบัระบบการผลิตท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการปรับเปล่ียนระบบ
การผลิตท่ีมีการใช้สารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ พบว่า ปัจจยัการให้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของระบบ
การคา้ท่ีเป็นธรรม มีผลในทิศทางเดียวกนักบัความน่าจะเป็นดงักล่าว ส่วนทศันคติท่ีมีผล
ต่อความเต็มใจจ่ายนั้น พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้อินทรีย ์มีผลในทิศทางเดียวกนักบั
ความน่าจะเป็นดงักล่าวเช่นกนั  

 ทั้งน้ีความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกของทางเลือกในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตนั้น ทางเลือกท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่ามีความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกมากท่ีสุด คือ ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรียแ์ละมีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร มีการ
ขายผา่นตลาดทัว่ไป ทั้งน้ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายท่ีราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม 
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 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจเพียงสอง 2 ด้าน ได้แก่ มุมมองในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมุมมองในด้านความปลอดภัยและความมัน่คงทางด้านอาหาร ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริโภคให้ความตระหนักในเร่ืองการได้มาซ่ึงผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ีดีมี
คุณภาพและความปลอดภยัต่อสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครัวเรือน ขณะเดียวกนัตอ้งมีการ
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยผูบ้ริโภค
สามารถหาซ้ือผลผลิตไดใ้นตลาดหลากหลายลกัษณะตามความสะดวก  

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ืองการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือก ผูศึ้กษาพบว่ามีข้อเสนอแนะท่ีคาดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรให้สอดคลอ้งเกษตรเชิงพหุภารกิจได ้และสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาในคร้ัง
ต่อไปได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.2.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัมุมมองท่ีสะท้อนการเกษตรเชิงพหุภารกิจในเร่ืองขอ’
ระบบการผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์และมีการอนุรักษ์พืชและสัตว์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตรควบคู่ไปด้วย ดงันั้นทางหน่วยงานราชการ ควร
เน้นให้ความรู้ และแนะน าผูบ้ริโภคในด้านดงักล่าวอย่างชดัเจน เช่น การช่วยเหลือ
ในเร่ืองการจดัอบรมให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการเกษตรเชิงพหุภารกิจ แนะน า
วิธีการหรือเทคนิคท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบการผลิตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั  ประกอบกบัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและผูท่ี้สนใจให้
รู้ถึงขอ้ดีท่ีไดรั้บจากการเลือกบริโภคผลผลิตท่ีผา่นระบบการเกษตรดงักล่าวดว้ย ซ่ึง
อาจท าให้ผู ้บ ริโภค เกิดความ เช่ือมั่น ต่อระบบการผลิตดังกล่ าวได้มาก ข้ึน 
ขณะเดียวกันรัฐควรรับผิดชอบโดยก าหนดนโยบาย และสนับสนุนมุมมองหรือ
แนวคิดดังกล่าวให้เกิด รวมทั้ งควรมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนการตลาด ให้มี
ผลผลิตตอบสนองความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามมาดว้ยเช่นกนั 

2) อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัตวัแปรทางดา้นทศันคติท่ีมีต่อสินคา้
อินทรีย์นั้ น ท าให้ทางภาครัฐควรเร่งส่งเสริมในการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ผูบ้ริโภค อยา่งทัว่ถึงและครบคลุมทุกประเด็น เพื่อช่วยให้เกิดการพฒันาและน าแนว



 

89 

ปฏิบติัในเร่ืองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจมาประยุกต์ใช้เขา้กบัระบบการเกษตร
แบบทัว่ไปมากข้ึน ทั้งน้ีช่วยท าให้มุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจมีแนวโน้ม
เกิดเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระยะยาวต่อไป  

6.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาในกรณี แครอท เพื่อเป็นตวัแทนของผกั ทั้งน้ีการศึกษา

คร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมพืชผกัชนิดอ่ืน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และสะทอ้นมุมมองของ

การเกษตรเชิงพหุภารกิจดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 


