
 
บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 
ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัย

และพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม”  
มีขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม”                       
มีวัตถุประสงคของการวิจัยท้ังส้ิน 5 ประการไดแก ประการแรกเปนการศึกษาเพื่อใหเกษตรกร
สามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตผักปลอดสารพิษไดอยางเหมาะสม 
ประการท่ีสอง เพื่อพัฒนาสินคาเกษตร “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม ใหยกระดับ 
สูมาตรฐานสากล ประการท่ีสาม เพ่ือวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม กับการนําไปใชในการวางแผนการจัดการการผลิตใหสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประการท่ีส่ี เพื่อบูรณาการในการสรางและพัฒนาระบบตลาด  
“ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานของจังหวัดและประการท่ีหา เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศของการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงคณะวิจัยสามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานชุดโครงการวิจัยไดตามวัตถุประสงคท้ัง 5 ประการ ดวยผลการศึกษาของโครงการยอย 
ท้ัง 3 โครงการ ดังนี้ 

 5.1.1  สรุปผลการศึกษาตามโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการดานการ
ผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล ป 2551 
  การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการดานการผลิต 
ผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล  
ป พ.ศ. 2552” มีวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาแนวทางใน
การจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมให
ไดรับมาตรฐานระดับสากล และประการท่ีสอง เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาการ
ตลาด “ผักปลอดสารพิษ” บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม แนวทางในการ
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วิจัยคร้ังนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) กับ
หนวยภาคีท่ีเกี่ยวของไดแก สํานักงานเกษตรตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอ 6 อําเภอ ไดแก 
อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง อําเภอสารภี อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอพราว 
รวมถึงสํานักงานเกษตรจังหวัด ตอการสนับสนุนการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร
ใหไดมาตรฐาน GAP (Good Agricultural practice) รวมถึงการวางแผนเพื่อสรางและพัฒนา
ตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  
  ผลการศึกษาการวิจัยพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการท้ังส้ิน 33 รายจาก  
6 อําเภอ  สามารถวางแผนการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับ
สากล คือมาตรฐาน GAP ไดถึง 33 ชนิดผัก อันไดแก ผักกาดกวางตุง กระเทียมตน กะหลํ่าปลี 
คะนา ค่ึนชาย กะหลํ่าดอก ถ่ัวแขก ถ่ัวพู บร็อคโคล่ี ปวยเลง ผักโขมจีน ผักกาดขาว มะระจีน 
ผักชี ผักบุงจีน สลัดใบ พริกข้ีหนู พริกหนุม มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว บวบเหล่ียม แตงกวา แครอท 
ผักกาดฮองเต ต้ังโอ ถ่ัวลันเตา หัวไชเทา มะเขือยาว มะเขือเปราะ เห็ดนางฟา เห็ดลม ผักกาด 
หางหงส และกุยชาย สงผลตอความเช่ือมั่นของผูผลิตและผูบริโภคในการสงเสริมการผลิตและ
พัฒนาสูตลาดผูบริโภคไดอยางมีมาตรฐานระดับสากล 

  ในดานการสรางและพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษนั้น นักวิจัยไดทําการ
สํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม 3 ระดับคือ ตลาดระดับขายสง 
ตลาดระดับขายปลีกและตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต ซ่ึงพบวาตลาดผักปลอดสารพิษสวนใหญ
เปนตลาดขนาดใหญซ่ึงต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองเปนหลัก  ท้ังในสวนของตลาดสดและ
ซูปเปอรมารเก็ต ทําใหตลาดผักปลอดสารพิษถูกจํากัดอยูในวงแคบ ลักษณะของตลาดผักปลอด
สารพิษในชุมชนยังพบนอยมาก ถึงแมวาเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบางรายไดพยายาม
อยางยิ่งในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหเกิดข้ึนภายในชุมชนของตนเอง ดังนั้น
นักวิจัยจึงไดประสานความรวมมือโดยตรงกับสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมโดยผลักดันให
เกิดการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัดไดอยางความยั่งยืน ซ่ึงทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดวางแผนงานและโครงการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษเขาสูระบบของตลาด
อาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2552- 2553 นี้ 
อันจะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานของตลาดระดับสากลตอไป 
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 5.1.2  สรุปผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของ
การเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม 
  การวิจัยเร่ือง “การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหม” เปนการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปของการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ของ
เกษตรกรภายใตฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยไดตาม
วัตถุประสงค คือ ทราบขอมูลทุนทางสังคม ความสําคัญของปริมาณและชนิดของผักไดท่ีทําการ
ผลิต เพื่อนําไปสูการวิเคราะหตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการผลิตผักปลอดสารพิษบนความ
พอเพียง โดยใชวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  
ระหวางเกษตรกรในชุมชน ท่ีเขารวมการวิจัยจากพื้นท่ี 10 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก 
อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมือง 
อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว และอําเภอสันทราย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจาก 
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง หนวยงานภาคีระดับจังหวัด ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวนรวมใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้   
  ผลการศึกษาในระยะท่ีสองน้ี  พบวามูลคาตนทุนและผลตอบแทนจาก
การเกษตรผลิตผักปลอดสารพิษ  ดวยการจัดทําแปลงสาธิตท่ีปฏิบัติดวยวิธีทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช (จีเอพี) ของเกษตรกร 33 ราย กับผักเศรษฐกิจ 33 ชนิด ภายใตขนาดพื้นท่ี 50 ตาราง
วา สามารถทราบมูลคาตนทุนการผลิตท่ีชัดเจนและทราบผลตอบแทนความคุมคาไดถึง 28 ชนิด
ของผักเศรษฐกิจ  ท่ีอัตราผลกําไรตอรายไดต่ําสุดอยูท่ี 4% และอัตราผลกําไรตอรายไดสูงสุดท่ี 
66%  ดานการวิเคราะหปจจัยความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลตอบแทน พบวาดวย
กลไกลทางดานราคา กลไกของปจจัยการลงทุนในดาน ขนาดพื้นท่ีของการผลิต มูลคาของ
ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปรและตนทุนรวม ในการผลิตผักปลอดสารพิษจะสัมพันธไปในทิศทาง
ตรงกันขาม คือ ถารายไดจากการผลิตมีมูลคาสูงผลตอบแทนจะสูง ถารายไดจากการผลิตไดนอย
จะทําใหเกิดผลตอบแทนตํ่า  ถาเกษตรกรทราบถึงความไดเปรียบของกลไกทางดานราคา เปน
เปาหมายในการวางแผนการผลิตจะทําใหไดเกิดผลตอบแทนท่ีคุมคาตอหนึ่งรอบการผลิตใน
ระยะเวลา 4 เดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําไปวางแผนการผลิตสําหรับทั้งป 
ตลอดจนการแกปญหาเร่ืองไมมีตลาดรองรับสินคาของผักปลอดสารพิษและการหาตลาดราคา
ของผักปลอดสารพิษที่มีราคาสูงได 
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  ดานผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ในดานผลผลิต เกษตรกรมีความรู
ในดานทักษะการวางแผนการผลิต ดานการเงินลงทุนและกําไร ดานการตลาด ดานองคความรู
ทางการเกษตรท่ีเกิดผลประโยชนตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม และการเกิดเครือขายความรู และ
ตลาดสินคาผักปลอดสารพิษระหวางเกษตรกรดวยกันเพ่ิมข้ึน  ทางดานผลลัพธ เกษตรกรมี
รายไดเสริมหมุนเวียนตอครอบครัวอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวาวันละ 300-500 บาทตอวัน และ
การขยายองคความรูและภูมิปญญาของเกษตรกร ดวยวิธีการดูแลการรดน้ํา พรวนดิน และกําจัด
วัชพืช ศัตรูพืช ดวยการระบบวิธีสมดุลทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนตามระยะเวลาและฤดูกาล ทําให
เกิดผลการลดตนทุน และปรับสมดุลใหกับส่ิงแวดลอมซ่ึงจะสงผลตอทั้งสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของท้ังผูผลิตและผูบริโภคในระยะยาวไดขยายไปสูเกษตรกรและผูท่ีสนใจได
รับทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย  
  ผลตอบแทนและผลสัมฤทธ์ิ ของการผลิตผักปลอดสารพิษ  ท่ีไดเนนถึง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน โดยใชปจจัยทุนทางสังคมและทุนในชุมชน
ของเกษตรกร  พบวาทุนดานบุคคลยังเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดตอการเกษตรในปจจุบัน  เพราะ
เกษตรกรจะเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพความสามารถทางดานผลิตไดดี  เกิดจากระดับพื้นฐาน
ความรู ภูมิปญญาท่ีเปนทุนเดิมของแตละบุคคลมาบูรณาการรวมกับความรูความเขาใจทางดาน
การบริหารจัดการทางดานการวางแผนการผลิตสูการสรางเปาหมายกําไรกับความพอเพียง 
ขอเสนอแนะท่ีพบ การขาดความรูความเขาใจของเกษตรกรกับความสําคัญของการบริหาร
จัดการดานการวางแผนการผลิตยังเปนสวนสําคัญ การขยายผลเพื่อเพิ่มองคความรูท่ีสําคัญ
สําหรับผูผลิตผักปลอดสารพิษอันจะนําไปสูการวิเคราะหตนทุนและการวางแผนกําไรในระยะ
ยาวได 

 
 5.1.3  สรุปผลการศึกษาตามโครงการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ป 2551 
  การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา   

ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ป 2551” มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนา
แหลงขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาของชุมชนทางดานการเกษตรผักปลอดสารพิษ
ท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงและเพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: 
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PAR)  กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนท้ังระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัดจนสามารถสราง
และพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 6 ศูนยฯ ไดแก 1) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 2) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ 
อําเภอสันปาตอง 3) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภี เว็บไซต 4) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ 
อําเภอเมือง 5) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ดและ6) ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอพราว  

  การจัดต้ังเปนศูนยถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษและ
เช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม โดยการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศบนเว็บไซตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ (http://www.mcs.okrd.org)  
ท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (http://www.chiangmai.doae.go.th) 
ซ่ึงการดําเนินงานจัดสรางศูนยขอมูลสารสนเทศฯ สําหรับเผยแพรองคความรูทางดานการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิษ เพื่อเช่ือมโยงผูบริโภคกับแหลงของการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหม  
  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม
ไดใหบริการในการเผยแพรองคความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีไดจากการถอดองคความรู
ทางวิชาการกับภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอยอดองค
ความรูรวมกับชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชน เชน การนําเสนอสินคาผักปลอด
สารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนผานทางศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษขยายชองทางทางการตลาดสูผูบริโภคไดในทุกระดับ 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 สําหรับขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการวิจัยอันจะเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการเกษตรแบบปลอดสารพิษใหกับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมใหยั่งยืนตอไปไดนั้น 
คณะนักวิจัยไดสรุปแนวทางที่เปนขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบูรณาการ
งานวิจัย ดังรายละเอียด 

(1) หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอหรือเกษตรตําบล ควรสงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษในระดับชุมชน 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดอยางแทจริง โดยอาศัยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน
แนวทางในการดําเนินงานใหกับเกษตรกร ใหเกษตรกรไดเขาใจถึงการทําการเกษตรแบบ
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พอเพียงอยางแทจริง กลาวคือ ตองเร่ิมท่ีการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก ผลผลิตท่ีเหลือถึงจะ
จําหนาย ตองนึกถึงตลาดเปนหลัก หากจะทําการผลิตเพื่อขาย  

(2) ในสวนของการพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของตอง
ทําการวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกับเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษ
อยางเปนระบบ มีการกําหนดแหลงตลาดท่ีแนนอนใหกับเกษตรกรและควบคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยใหกับผูบริโภคในตลาดแหงนี้ดวย ท้ังนี้งานวิจัยไดวิเคราะหแนวทางของการจัดต้ัง
ตลาดผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหมไว กลาวคือ ตลาดแหงนี้ตองมีระบบการรับซ้ือ 
ผักปลอดสารพิษท่ีเปนระบบ อันจะทราบถึงปริมาณการส่ังซ้ือผักตลอดท้ังป เพื่อนําไปวาง
แผนการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีการนําเสนอขอมูลใหกับผูผลิตและผูบริโภค
เกี่ยวกับชนิดของผัก ปริมาณผลผลิต และระดับของราคาผักปลอดสารพิษในแตละชวงฤดูกาลท่ี
ผลิตได เพื่อใหเกษตรกรวางแผนการผลิตไดเหมาะสมตามฤดูกาล และผูบริโภคมีความม่ันใจใน
การส่ังซ้ือผลผลิต นอกจากนี้ตลาดแหงนี้ตองมีการตรวจมาตรฐานผลผลิตใหมีคุณภาพ ปลอด
สารพิษอยางแทจริง เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค อันจะทําใหเกิดความยั่งยืนตอ
ระบบตลาดไดเปนอยางดี  

(3) เมื่อพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษไดแลว หนวยงานภาคีตางๆ ควรพัฒนา
โครงการสูระบบตลาดอาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัด โดยใหจังหวัดเชียงใหมเปน
ศูนยกลางของตลาดอาหารปลอดภัยใหกับจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด
ลําพูน จังหวัดลําปาง เปนตน ใหผูบริโภคมีความม่ันใจในสุขภาพตอการบริโภคอาหารปลอดภัย
นอกเหนือจากผักปลอดสารพิษแตเพียงอยางเดียว อันจะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานของตลาดอาหารปลอดภัยระดับสากล โดยเช่ือมโยงระบบตลาดผานเวปไซดของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมท่ีไดพัฒนามาจากเวปไซดผักปลอดสารพิษ ของศูนยบริหาร
จัดการผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม (www.mcs.okrd.org) อันจะเปนการเช่ือมโยงผูบริโภค
อยางแพร เพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของโครงการไดมากขึ้น และอยางยั่งยืน  
ตรงตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลําดับท่ีสาม คือ ความพอเพียงระดับประเทศ
นั่นเอง  




