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บทที ่7 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุป 

ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอแม่แตง 
อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน พบว่า แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของการผลิตในฤดูฝนท าให้มี
ผลตอบแทนสุทธิมากท่ีสุดเท่ากบั 10.03 ลา้นบาท มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในการผลิตรายอ าเภอ 
ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งใชท่ี้ดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมดท่ีมี ส่วนกิจกรรมการผลิตทั้งหมดนั้น
ใช้ทุนการผลิตและกู้เงินจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี อ าเภอแม่แตงใช้ทุนการผลิต 454,730 บาท กู้เงินจาก
กลุ่มเกษตรอินทรีย ์42,309 บาท อ าเภอสันทรายใช้ทุนการผลิต 424,437 บาท กู้เงินจากแหล่งทุน 2 
แหล่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจ านวน 17,181 บาท และกูจ้ากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 180,000 
บาท ส่วนอ าเภอแม่ออนใชทุ้นการผลิต 861,338 บาท และกูเ้งินจากกลุ่มเกษตรอินทรีย ์640,856 บาท 
ส่วนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของการผลิตพืชในฤดูหนาวนั้น แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูหนาวท า
ให้มีผลตอบแทนสุทธิท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 5.84 ลา้นบาท มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในการผลิตราย
อ าเภอ โดยกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งใชท่ี้ดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมดท่ีมีเช่นเดียวกนั ส่วนกิจกรรม
การผลิตทั้งหมดในแต่ละอ าเภอมีการใช้ทุนการผลิตและกูเ้งิน ดงัน้ี อ าเภอแม่แตงใช้ทุนการผลิตรวม 
350,000 บาท และกูเ้งินจากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 233,185 บาท อ าเภอสันทรายใช้ทุนการผลิต
จ านวน 270,000 บาท และกู้เงินจากแหล่งเงินกู ้2 แหล่งด้วยกนั คือกูจ้ากสหกรณ์การเกษตรจ านวน 
355,512 บาท และกู้จากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 180,000 บาท และอ าเภอแม่ออนใช้ทุนการผลิต
รวม 540,000 บาท กูเ้งินจากแหล่งเงินกู ้2 แหล่งเช่นกนั คือกูจ้ากสหกรณ์การเกษตรจ านวน 139,747 
บาท และกูจ้ากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 780,000 บาท ทางดา้นแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของการผลิต
ในฤดูร้อน พบวา่แผนการผลิตท่ีเหมาะสมท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 8.45 
ล้านบาท โดยมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในการผลิตรายอ าเภอซ่ึงใช้ท่ีดินในการผลิตผกัอินทรีย์
ทั้งหมดเช่นเดียวกนั ส่วนกิจกรรมการผลิตใชทุ้นการผลิตและการกูเ้งินจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี อ าเภอแม่
แตงใช้ทุนการผลิตทั้งส้ิน 216,000 บาท โดยมีการกูเ้งินจากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 468,617 บาท 
อ าเภอสันทรายใช้ทุนการผลิตรวม 216,000 บาท และมีการกู้เงินจากแหล่งทุน ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรจ านวน 226,162 บาท และกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 180,000 บาท ส่วนอ าเภอแม่ออนใช้
ทุนการผลิตทั้งส้ิน 570,000 บาท และมีการกูเ้งินจากกลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 396,382 บาท  
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ทางดา้นการตลาดของผกัอินทรียน์ั้น พบวา่การรับผลผลิตผกัอินทรียข์องตลาดทั้ง 3 รูปแบบ 
มีรายละเอียดดงัน้ี การผลิตผกัอินทรียท์ั้ง 3 ฤดู พบวา่ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชนของอ าเภอแม่แตง 
อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน สามารถรับผลผลิตผกัอินทรีย์ทั้ง 9 ชนิด ไดแ้ก่ พริก บร็อคโคล่ี 
กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ แต่สามารถรับผลผลิตได้
ในปริมาณท่ีไม่มากนัก เม่ือเทียบกบัตลาดในเมืองและศูนยร์วบรวมผลผลิต โดยการผลิตในฤดูฝน 
ตลาดเกษตรอินทรียใ์นเมืองสามารถรับผลผลิตผกัอินทรียร์ายอ าเภอได ้ดงัน้ี รับผลผลิตผกัอินทรียจ์าก
อ าเภอแม่แตง ไดแ้ก่ ผกักาดขาว แตงกวา และคะนา้ รับผลผลิตจากอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ มะเขือเทศ 
และถัว่ฝักยาว และรับผลผลิตจากอ าเภอแม่ออน ไดแ้ก่ พริก บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก และกะหล ่าปลี 
ส่วนการรับผลผลิตผกัอินทรียข์องศูนยร์วบรวมผลผลิตนั้น พบว่าสามารถรับผลผลิตผกัอินทรียจ์าก
อ าเภอแม่แตง ไดแ้ก่ ผกักาดขาว แตงกวา และคะนา้ รับผลผลิตมะเขือเทศ และถัว่ฝักยาวจากอ าเภอสัน
ทราย และรับผลผลิตพริก บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ และคะน้าจาก
อ าเภอแม่ออน ส่วนการผลิตในฤดูหนาว ในส่วนของตลาดเกษตรอินทรียใ์นเมืองสามารถรับผลผลิต
จากอ าเภอแม่แตง ไดแ้ก่ แตงกวา และคะนา้ ส่วนอ าเภอสันทราย รับผลผลิตจากอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ 
พริก กะหล ่าดอก และผกักาดขาว และอ าเภอแม่ออน และรับผลผลิตจากอ าเภอแม่ออน ไดแ้ก่ บร็อค
โคล่ี กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ และถัว่ฝักยาว ส่วนการรับผลผลิตของศูนยร์วบรวมผลผลิต 
พบว่า ศูนยร์วบรวมสามารถรับผลผลิตจากอ าเภอแม่แตง ไดแ้ก่ กะหล ่าดอก แตงกวา และคะน้า รับ
ผลผลิตจากอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ พริก และกะหล ่าดอก และรับผลผลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอแม่ออน 
ไดแ้ก่ บร็อคโคล่ี กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว และคะน้า ทางดา้นการผลิตในฤดูร้อน 
ในส่วนของตลาดเกษตรอินทรียใ์นเมือง รับผลผลิตจากอ าเภอแม่แตง ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี และมะเขือเทศ 
รับผลผลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ ถัว่ฝักยาว และคะน้า และรับผลผลิตผกัอินทรียจ์าก
อ าเภอแม่ออน ไดแ้ก่ พริก บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว แตงกวา และคะนา้ ส่วนการ
รับผลผลิตผกัอินทรีย์จากศูนย์รวบรวมสามารถรับผลผลิตผกัอินทรีย์จากอ าเภอแม่แตง ได้แก่ 
กะหล ่าปลี และมะเขือเทศ รับผลผลิตจากอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ พริก ถัว่ฝักยาว และคะน้า และรับ
ผลผลิตผกัอินทรียจ์ากอ าเภอแม่ออน ไดแ้ก่ พริก บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก ผกักาดขาว และแตงกวา  

ทางดา้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยก าหนดใหเ้พิ่มพื้นท่ีใน
การผลิตข้ึนร้อยละ 20 และเพิ่มปริมาณการรับผลผลิตในฤดูฝน 2 เท่า และเพิ่มปริมาณการรับผลผลิต
ในฤดูหนาวและฤดูร้อนร้อยละ 50 พบวา่ การผลิตผกัอินทรียท์ั้ง 3 ฤดู มีความตอ้งการพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี
เพิ่มข้ึน และมีผลตอบแทนสุทธิของทุกช่วงฤดูการผลิตเพิ่มข้ึนจากแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม โดย
การผลิตช่วงฤดูร้อนจะมีผลตอบแทนสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ฤดูฝนและฤดูหนาว คือการผลิตในฤดูร้อน
จะมีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดจาก 8.45 ลา้นบาท เป็น 10.50 ลา้นบาท รองลงมาคือการผลิต
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ในช่วงฤดูฝนเพิ่มข้ึนจาก 10.03 ลา้นบาท เป็น 11.72 ล้านบาท และการผลิตในฤดูหนาวเพิ่มข้ึนจาก 
5.84 ลา้นบาท เป็น 7.12 ลา้นบาท ตามล าดบั  ส่วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการเพิ่มปริมาณรับ
ซ้ือผลผลิตในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า และร้อยละ 50 ตามล าดบั พบว่าในฤดู
ฝนก าหนดให้ตลาดในชุมชนรับผลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า มีการรับผลผลิตเพิ่มข้ึนทุกชนิดโดยเฉพาะ
พริกท่ีรับผลผลิตไดม้ากกวา่ 2 เท่าในอ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย และผกักาดขาวท่ีรับผลผลิตได้
ถึง 3 เท่า ในอ าเภอแม่ออน ส่วนการรับผลผลิตในฤดูหนาวและฤดูร้อนท่ีก าหนดให้รับผลผลิตเพิ่มร้อย
ละ 50 โดยตลาดในชุมชนสามารถรับผลผลิตเพิ่มได้ทุกชนิด โดยเฉพาะผกักาดขาวท่ีรับปริมาณ
ผลผลิตไดถึ้ง 4 เท่า ส่วนในฤดูร้อนตลาดในชุมชนรับผลผลิตไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 50 ในปริมาณผลผลิต
ทุกชนิด  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรควรมีการวางแผนร่วมกนัในระดบักลุ่มผูผ้ลิตดว้ยกนั
เพื่อพิจารณาถึงเง่ือนไขและขอ้จ ากดัดา้นการผลิต และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนค่า
ขนส่ง และท าใหเ้กษตรกรมีการผลิตและการจ าหน่ายผกัอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
7.2 การวจิารณ์การศึกษา 

 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมน้ี เป็นการวเิคราะห์แผนการผลิตโดยใชเ้คร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงอาจไม่ไดส้ะทอ้นถึงสภาพความเป็นจริง เน่ืองจากการน าแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมน้ีไปใช้ในการผลิตท่ีใช้ไดจ้ริงของเกษตรกรนั้น ตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้น อาทิ ดา้น
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ด้านการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความรู้ความเข้าใจของ
เกษตรกรท่ีจะสามารถน าแผนการผลิตท่ีเหมาะสมไปใชไ้ดจ้ริง โดยการปรับเขา้กบัแผนการผลิตท่ีมีอยู่
เดิม ผลสรุปท่ีได้จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรสามารถน าแผนการผลิตท่ีเหมาะสมไปช่วยในการ
ตดัสินใจในเร่ืองการขนส่ง คือ เม่ือต้นทุนในการขนส่งผลผลิตท่ีส่งไปยงัตลาดใดมีต้นทุนท่ีสูง 
เกษตรกรอาจตอ้งมีการประชุมหรือคุยหารือกนัในลกัษณะของการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตเพื่อท าการตก
ลงกนัว่าจะท าการผลิตผกัอินทรียช์นิดใด จ านวนเท่าไหร่ และน าไปจ าหน่ายยงัตลาดใด เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนค่าขนส่ง นอกจากน้ี จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการขนส่งของผลผลิต พบว่า  เกษตรกรมี
การขนส่งในลกัษณะของการรวมผลผลิตผกัอินทรียห์ลายๆ ชนิดในคราวเดียวกนั ไม่ไดแ้ยกผลผลิต
แต่ละชนิดในการขนส่ง ท าให้การค านวณตน้ทุนการขนส่งอาจมีความคลาดเคล่ือนไป และการศึกษา
น้ีไม่ไดล้งรายละเอียดถึงปริมาณผลผลิตขั้นต ่าในการขนส่งผกัอินทรียใ์นแต่ละคร้ังของกลุ่มเกษตรกร 
นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมในส่วนของขอ้มูลปริมาณการขนส่ง ปริมาณท่ีตลาดรับผลผลิตยงัเก็บ
ขอ้มูลไดไ้ม่ละเอียดเท่าท่ีคร้ัง เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนไม่ไดจ้ดบนัทึกการผลิต และการจ าหน่าย
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ผลผลิตตลอดฤดูการผลิตไว ้ท าให้การน าขอ้มูลทางดา้นการผลิต ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนค่าขนส่ง 
มาใชใ้นการวเิคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. การผลิตผกัอินทรียมี์แนวโนม้วา่ในอนาคตจะมีการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกระแสการรัก
ธรรมชาติ การใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคอาจจะมีความต้องการเพิ่มข้ึนดังนั้ นประเด็น
เก่ียวกบัผกัอินทรียห์รือเกษตรอินทรียอ์าจจะขยายประเด็นออกไปไดอี้กหลายประเด็น  

 2. หากมีผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการผลิตผกัอินทรีย ์ควรมีการเก็บขอ้มูลใหล้ะเอียดท่ีสุด ทั้ง
ในด้านของต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต เพื่อให้ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไม่ผิดพลาดหรือ
คลาดเคล่ือนไปจากการผลิตจริง ส่วนดา้นการขนส่ง ควรมีการแยกลกัษณะหรือผลผลิตในการขนส่ง
ให้ละเอียด เน่ืองการการขนส่งสินคา้ทางการเกษตรในแต่ละคร้ัง เกษตรกรจะมีลกัษณะการขนส่ง
ผลผลิตพืชหลายๆ ชนิดในคราวเดียวกนั ท าให้ยากต่อการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุน
การขนส่ง  

 3. การวางแผนการผลิตผกัอินทรีย์โดยใช้ประเด็นของความเส่ียงเข้ามาเก่ียวข้อง ถือเป็น
ประเด็นท่ีน่าท าการศึกษาต่อไป แต่เน่ืองจากขอ้มูลในด้านปริมาณผลผลิตยงัไม่มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นรายปี จึงท าให้ขาดขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ด้านความ
เส่ียงได ้หากในอนาคตมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว น่าจะท าการศึกษาในประเด็นน้ีได ้

  

 

 


