บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์หลักคือ เพื่อทราบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในจังหวัดเชี ยงใหม่ และปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไข ทาให้ทราบความเต็มใจจ่ายส่ วนเพิ่มหรื อราคา
แฝงของระดับต่าง ๆ ในทุกคุณลักษณะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจานวน 400 ราย ใน
พื้นที่ จานวน 6 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
6.1.1 ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 27.25) เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.66 ปี มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 43.25)นั้น
อยู่ในระดับ ประถมศึ ก ษา โดยจานวนปี ที่ ได้รับการศึ ก ษาเฉลี่ ย คื อ 9 ปี ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขาย และมีญาติพี่นอ้ งที่ประกอบอาชี พทางการเกษตร
อยูด่ ว้ ย รายได้ของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 36.25)
อยูใ่ นช่วง 5,001 – 10,000 บาท โดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,295 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกันใน
ส่ วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อนต่อเดือน (ร้อยละ 28.75) อยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อ
เดื อ นขึ้ น ไป โดยเฉลี่ ย แล้วเท่ า กับ 11,009.50 บาทต่ อเดื อ น ครั วเรื อ นผูบ้ ริ โภคร้ อ ยละ
47.54 เป็ นครัวเรื อนที่มีแต่ผใู ้ หญ่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน โดยมีสมาชิ กอยูด่ ว้ ยกันประมาณ 23 คน และส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 80.50 ของครั ว เรื อ นของผู ้บ ริ โ ภคไม่ มี ส มาชิ ก ที่ มี อ าการ
เจ็บป่ วยหรื อมีปัญหาเกี่ยวสุ ขภาพที่ตอ้ งดูแลรักษาเป็ นพิเศษเลย
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โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้ความเห็ นว่า การเกษตรของไทยในปั จจุบนั นั้น มุ่ง
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การผลิ ต เพื่ อ การค้า เป็ นหลัก โดยให้ ร ะดับ ความส าคัญ ของความ
ปลอดภัยในตัวสิ นค้าเกษตรที่มีต่อผูบ้ ริ โภคในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากระบบ
การเกษตรของไทยในปั จจุบนั ยังพึ่งพิ งการใช้สารเคมีที่เข้มข้นและมีการผลิ ตที่มุ่งเน้นใน
เชิ งพาณิ ชย์มากกว่า อย่างไรก็ตาม สาหรับความสาคัญของบทบาทการเกษตรไทยในเขต
พื้นที่ สูงทางภาคเหนื อนั้น ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้ค วามสาคัญกับบทบาทด้านการอนุ รัก ษ์
ความหลากหลายทางชี วภาพหรื อการดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้อมมากที่ สุด รองลงมา คือการ
สร้างความเข้มแข็งในชนบทและการปรับปรุ งภูมิทศั น์เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์เกษตร
ทั้งนี้ ควรมีการปฏิรูปนโยบายด้านการเกษตร เพื่อให้ความสาคัญต่อบทบาทของการเกษตร
ที่มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
ในประเด็นเรื่ องการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตสิ นค้าเกษตรจากรู ปแบบการเกษตร
ที่มีการใช้สารเคมีไปสู่ รูปแบบการเกษตรที่มีการคานึ งถึ งผลประโยชน์ในด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ที่ ทาให้เกษตรกรต้องเผชิ ญกับต้นทุ นในการปรับเปลี่ ยนที่ แสดงในรู ปของ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครัวเรื อนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เนื่ องจากราคาสิ นค้า
เกษตรที่เพิ่มขึ้น ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจานวนร้อยละ 64.50 ยินดีรับภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
ค่าอาหารที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ ยนดังกล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันยังมีผบู ้ ริ โภค
ตัวอย่างจานวนร้อยละ 35.50 ที่ยงั ไม่ยินดี รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ ยน
ข้างต้น ซึ่ งมีสาเหตุสาคัญมาจากการมีรายได้ไม่เพียงพอ
6.1.2 การให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจ และทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในส่ ว นของการประเมิ น การให้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ ความรู ้ ความเข้า ใจของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านต่าง ๆ ที่ ป ระกอบด้วย ระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ ดีและเหมาะสม
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ ระบบการค้าที่เป็ นธรรม และระบบการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จ พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีให้ความสาคัญกับความรู ้ ความเข้าใจ
เป็ นอย่างดี เกี่ ยวกับหลักการที่สาคัญของแต่ละระบบเหล่านั้นจากค่าคะแนนเฉลี่ ยที่อยูใ่ น
ระดับมาก
ทั้งนี้ สาหรับส่ วนของทัศนคติน้ นั ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้ความตระหนักในเรื่ องความ
คิดเห็นด้านสุ ขภาพ และความปลอดภัยของอาหาร เป็ นความสาคัญ (ระดับคะแนนเฉลี่ย
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มากที่สุด) ในเรื่ องความคิดเห็ นด้านสิ นค้าอินทรี ย ์ ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
ประเด็นที่กล่าวว่ามนุ ษย์ควรให้ความสาคัญกับสิ่ งที่เจริ ญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติซ่ ึ ง
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน (ไม่ใช้ส ารเคมี ทุก ชนิ ดเลย) (ระดับ คะแนนเฉลี่ ยมาก) เรื่ อง
ความคิดเห็นด้านการค้าที่เป็ นธรรมผูบ้ ริ โภคตัวอย่างให้ความสาคัญในประเด็นที่กล่าวว่า
การค้าที่ เป็ นธรรมมี ความมุ่งมัน่ ให้เกษตรกรและผูผ้ ลิ ตในประเทศกาลังพัฒนาได้รับ
ราคาที่ เป็ นธรรม (ระดับ คะแนนเฉลี่ ย มาก) เรื่ องความคิ ดเห็ นด้านการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิจ ให้ความสาคัญกับประเด็นที่กล่าวว่าการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจควรมีการสนับสนุน
เพื่อส่ งเสริ มในเรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
ด้ ว ย (ระดั บ คะแนน เฉลี่ ยมากที่ สุ ด) และเรื่ องความคิ ด เห็ นด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับประเด็นที่กล่าวว่า มลพิษทุกชนิ ด
ที่เกิดขึ้นล้วนส่ งผลกระทบและเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ (ระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด)
6.1.3 การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณลักษณะด้านต่างๆ ที่สะท้อน
มุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
จากผลการศึ กษาความเต็มใจจ่าย เพื่อให้ได้รูปแบบการปรั บเปลี่ ยนระบบการผลิ ต
จากระดับ หนึ่ งไปยังอี ก ระดับ หนึ่ งในคุ ณ ลัก ษณะเดี ยวกัน หรื อดี ข้ ึ น จากสถานการณ์
ปั จจุบนั พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความเต็มใจจ่าย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ ระบบ
การผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ ในเรื่ องของระบบการผลิ ตแบบ
เกษตรอิ น ทรี ย ์แ ละมี ก ารอนุ รัก ษ์พ นั ธุ์ พื ช และสั ต ว์ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อระบบนิ เวศน์
เกษตรได้ม ากที่ สุ ดเท่ ากับ 39.92 บาทต่อกิ โลกรั ม อันดับ ที่ ส องคื อ มี ความเต็ม ใจจ่ าย
เพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนไปสู่ ระบบการผลิ ตที่ สะท้อนมุ มมองของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จ ในเรื่ องของระบบการผลิ ตที่ดีและเหมาะสม (GAP) มีความเต็มใจเท่ากับ 28.62
บาทต่อกิ โลกรัม อันดับที่ สาม มีความเต็มใจจ่ายเพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนไปสู่ ระบบ
การผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ ในเรื่ องของระบบการผลิ ตแบบ
เกษตรอิ นทรี ย ์ มี ค วามเต็ม ใจจ่ายเท่ ากับ 27.08 บาทต่อกิ โลกรั ม และอันดับ สุ ดท้าย มี
ความเต็ม ใจจ่ายเพื่ อให้ เกิ ดการปรั บ เปลี่ ยนไปสู่ ระบบการผลิ ตที่ ส ะท้อนมุ ม มองของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ ในเรื่ องของระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์พนั ธุ์
พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์ เกษตร (GBIO) มี ความเต็มใจจ่ายเท่ ากับ
10.38 บาทต่อกิโลกรัม
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6.1.4 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจจ่ ายเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งการปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต ที่ ใ ช้
สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตร โดยภาพรวม ระดับใน
แต่ละคุ ณลักษณะของระบบการผลิ ตทางการเกษตร พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจ
จ่ายที่ ผบู ้ ริ โภคจะเลื อกผลผลิ ตที่ได้จากระบบการผลิ ตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตร
เชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ดัง นี้ 1) ระบบการผลิ ต ที่ ดี แ ละเหมาะสม 2) ระบบการผลิ ต ที่ ดี แ ละ
เหมาะสมและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 3) ระบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ และ4) ผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์
และอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตรโดยคุ ณลักษณะ
ของระบบการผลิตทางการเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจข้างต้น
นั้น มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ อย่างน้อยอยู่
ในช่วงร้อยละ 95% ถึงร้อยละ 99%
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จและสังคมของผูบ้ ริ โภค ผลการศึ กษาด้านปั จจัยที่ มีผลต่อความ
เต็มใจจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ งการปรับเปลี่ยนระบบการผลิ ตที่ มีการใช้สารเคมี ไปสู่ ระบบ
การผลิ ตที่ ส ะท้อนมุ ม มองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ พบว่าปั จจัยที่ มี ผลในทิ ศทาง
เดียวกันกับความน่ าจะเป็ นดังกล่าวได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรื อน จานวนสมาชิ กที่เป็ นคนชราของครัวเรื อน ส่ วนในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่
อายุ ส่ ว นปั จจัย ในเรื่ อ งการให้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ ความรู ้ ความเข้าใจ และทัศ นคติ
เกี่ ยวกับระบบการผลิ ตที่ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งการปรับเปลี่ ยนระบบ
การผลิ ตที่ มีการใช้สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิ ตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จ พบว่า ปั จจัยการให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของระบบ
การค้าที่เป็ นธรรม มีผลในทิศทางเดียวกันกับความน่าจะเป็ นดังกล่าว ส่ วนทัศนคติที่มีผล
ต่อความเต็มใจจ่ายนั้น พบว่า ทัศนคติ ที่มีต่อสิ นค้าอิ นทรี ย ์ มี ผลในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
ความน่าจะเป็ นดังกล่าวเช่นกัน
ทั้งนี้ ความน่ าจะเป็ นที่จะถูกเลือกของทางเลือกในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิ ตนั้น ทางเลื อกที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความเห็ นว่ามีความน่ าจะเป็ นที่จะถู กเลื อกมากที่สุด คื อ ผลผลิตที่มาจากระบบการผลิ ต
แบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละมีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร มีการ
ขายผ่านตลาดทัว่ ไป ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายที่ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม
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จากผลการศึกษาจะเห็ นได้ว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับระบบการผลิ ตที่สะท้อนมุ มมองของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จเพี ยงสอง 2 ด้าน ได้แก่ มุ ม มองในด้านการอนุ รักษ์ค วามหลากหลายทาง
ชี วภาพ และมุ ม มองในด้า นความปลอดภัย และความมัน่ คงทางด้านอาหาร ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ โภคให้ความตระหนักในเรื่ องการได้มาซึ่ งผลผลิ ตหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิ ตที่ ดีมี
คุ ณภาพและความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของตนเองและสมาชิ กในครั วเรื อน ขณะเดี ยวกันต้องมี การ
คานึ งถึ งผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นในระยะยาวต่ อทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยผูบ้ ริ โภค
สามารถหาซื้ อผลผลิตได้ในตลาดหลากหลายลักษณะตามความสะดวก
6.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้วิธี ก ารทดลองทางเลื อก ผูศ้ ึ ก ษาพบว่ามี ข ้อเสนอแนะที่ ค าดว่าน่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการผลิ ตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจได้ และสามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาในครั้ง
ต่อไปได้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับมุ มมองที่ ส ะท้อนการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในเรื่ องขอ’
ระบบการผลิ ต ทางการเกษตรแบบอิ น ทรี ย ์แ ละมี ก ารอนุ รัก ษ์พื ช และสั ต ว์ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์ เกษตรควบคู่ไปด้วย ดังนั้นทางหน่ วยงานราชการ ควร
เน้นให้ความรู้ และแนะนาผูบ้ ริ โภคในด้านดังกล่าวอย่างชัดเจน เช่ น การช่ วยเหลื อ
ในเรื่ องการจัดอบรมให้ ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ แนะน า
วิธี การหรื อเทคนิ ค ที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ใช้ให้ เข้ากับ ระบบการผลิ ตที่ มี อยู่ใน
ปั จจุบนั ประกอบกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผบู ้ ริ โภคและผูท้ ี่สนใจให้
รู ้ถึงข้อดีที่ได้รับจากการเลือกบริ โภคผลผลิตที่ผา่ นระบบการเกษตรดังกล่าวด้วย ซึ่ ง
อาจท าให้ ผู ้ บ ริ โภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ระบบการผลิ ต ดั ง กล่ า วได้ ม ากขึ้ น
ขณะเดี ย วกัน รั ฐควรรั บ ผิ ดชอบโดยก าหนดนโยบาย และสนับ สนุ นมุ ม มองหรื อ
แนวคิ ด ดัง กล่ า วให้ เกิ ด รวมทั้ง ควรมี ก ารวางแผนเพื่ อ สนับ สนุ น การตลาด ให้ มี
ผลผลิตตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน
2) อย่างไรก็ตาม การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับตัวแปรทางด้านทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า
อิ น ทรี ย ์น้ ั น ท าให้ ท างภาครั ฐ ควรเร่ ง ส่ ง เสริ ม ในการให้ ค วามรู ้ ความเข้า ใจกับ
ผูบ้ ริ โภค อย่างทัว่ ถึงและครบคลุมทุกประเด็น เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาและนาแนว
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ปฏิ บตั ิ ในเรื่ องของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จมาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบการเกษตร
แบบทัว่ ไปมากขึ้ น ทั้งนี้ ช่วยทาให้มุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จมี แนวโน้ม
เกิดเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวต่อไป
6.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาในกรณี แครอท เพื่อเป็ นตัวแทนของผัก ทั้งนี้ การศึกษา
ครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมพืชผักชนิ ดอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน และสะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจด้านอื่น ๆ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
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