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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ศักยภาพของเกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน หาแนวทางการ
จัดการตลาดที่เหมาะสม ประเมินประเภทตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของเกษตรกรในเครือข่ายฯ 
กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ เก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการจัดเวทีเสวนาระดมความ
คิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม การด าเนินงานระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2652 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม คือ การจัดท าตลาดนัดเพื่อ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละอ าเภอ จัดท าตลาดซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ และสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มี
ร้านอาหารอินทรีย์หรือเมนูอาหารอินทรีย์ประจ าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับตัว
สินค้า ขยายช่องทางการตลาดไปสู่โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ภัตตาหาร จัดให้มีการรวมหุ้นของสมาชิกเครือข่ายฯ สร้าง
เครือข่ายการตลาดต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค และการจัดท าการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์  

 

ค าส าคัญ: เกษตรอินทรีย,์ รูปแบบการตลาด, เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

Abstract 

The research of “The development of organic marketing of a sustainable agriculture network Lamphun” aims 
to find out an appropriate marketing management guideline. The target group in the study was divided into two main 
groups; the first group was the farmers in the area that are a member of the network, and the second group was 
organic produces consumers in the area of Lamphun. The data were collected in two ways; a qualitative method by 
using a questionnaire collecting farmer’s information, and an in-depth data collection method by interview and 
organised a farmer forum and members of the network, original funding, potential, and farmers' knowledge in the area. 
The duration of the project started between November 2017 to April 2019. The results found that the sustainable 
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agriculture network Lamphun was to arrange a flea market for selling organic products in various areas of the district. 
Moreover, there should be an online marketplace. Additionally, encourage people in the area to have an organic 
restaurant or create a local organic food menu. Furthermore, promote organic produce by creating ‘stories’ for each 
product, arrange events to expand the marketing channel into school, hospital, hotel, and restaurant, also catering with 
organic products. Also, establish marketing networks in different areas and regions to exchange products and trading, 
and to organise organic agriculture tourism. 

 

Keywords: Organic, Marketing Model, sustainable agriculture network 
 

บทน า 

ปัจจุบันการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จากการศึกษาของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - 
IFOAM) พบว่า ตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในปี พ.ศ. 2547 น่าจะมีมูลค่าสูงถึง 27,800 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.05 ล้านล้านบาท) 
และมีการขยายตัวประมาณ 7-9 % ซึ่งการเจริญเติบโตของตลาดเริ่มจะลดลง จากเดิมในช่วงที่ผ่านมา ที่เคยขยายตัวปีละ 10-15 % 
โดยตลาดใหญ่จะอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมกันมีส่วนแบ่งราว 96% ของ ตลาดเกษตรอินทรีย์โลก ตลาดเกษตรอินทรีย์
ในประเทศก าลังพัฒนา ดูเหมือนก าลังเริ่มเติบโตขึ้นเช่นกัน แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศก าลังพัฒนาจะมีก าลังซื้อค่อนข้าง
ต่ า รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไม่มากนัก แต่ก็พบว่า ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศก าลัง
พัฒนาหลายประเทศเริ่มขยายตัวขึ้นอย่าง รวดเร็ว ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศเหล่านี้ต้องการ
หา แหล่งในการระบายผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากตลาดส่งออก (ทั้งผลผลิตที่เกินความต้องการส่งออก และ
ผลผลิตในระยะปรับเปลี่ยน) เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการตลาด ท าให้การพัฒนาตลาดในประเทศเหล่านี้มีลักษณะแบบตลาดที่
เกิดจากแรงผลักดันจาก ผู้ผลิต มากกว่าเป็นตลาดที่พัฒนาจากความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ “ธรรมชาติ”“อนามัย” “ปลอดสารเคมี” หรือแม้แต่เกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการ
รับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสับสนระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างมาตรฐานเหล่านี้ ปัญหาดังกล่าวน่าจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในระยะยาว ของประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งควรจะมีการจัดหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ" ที่ผู้บริโภคตื่นตัวเกี่ยวกับความเช่ือมโยงของการ
รักษาสุขภาพและการบริโภค อาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ จนท าให้ "ธุรกิจอาหารสุขภาพ" เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้
ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้เริ่มเปิดตัวขึ้น โดยร้านค้าแรกๆ ที่เปิดด าเนินการ คือ ร้านกรีนการ์เดน ในช่วงหลังจากนั้น คือ
ระหว่างปี พ.ศ. 2535-40 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของ ร้านสุขภาพ มีร้านค้าขนาดเล็กที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่า 100 ร้าน แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม "อาหารปลอดภัย" (เช่น ผักอนามัย 
ผักปลอดภัยจากสารพิษ) ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างของผลผลิตอาหารปลอดภัย กับเกษตรอินทรีย์ 
ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศมีการเติบโตได้ค่อนข้างช้า ผนวกกับการวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 
ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ประสบกับภาวะชงักงันไประยะหนึ่ง ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ราวปี  
พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินและ
กรีนเนท (2559)เป็นเจ้าภาพหลัก การมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศในครั้งนั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้งในการผลิต 
การบริโภค และการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้มีการฟื้นตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
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ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส าคัญอื่นๆ ที่ท าให้เกิดการขยาย ตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เช่น การใช้ตรารับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์กับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น  

ส าหรับภาคการเกษตรกรรมจังหวัดล าพูน ยังเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญในเขตภาคเหนือ เนื่องจาก
จังหวัดล าพูนเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะล าไย หอมแดงและกระเทียม ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าส่วน
ใหญ่ตั้งจุดรับซื้อ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นจ านวนมาก และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนให้แก่จังหวัด
ใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นๆ อันสืบเนื่องจากประชากรในจังหวัดกว่าร้อยละ 70 ยังประกอบอาชีพเกษตรกรม โดยมีพื้นฐานและ
ความเข้าใจ ความช านาญในการเพาะปลูกและเกษตรกรในจังหวัดหันมาสนใจเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และในอ าเภอเมือง มีพื้นที่ถือ
ครองเพื่อการเกษตร จ านวนมากที่สุด คือ 146,083 ไร่ (ส านักงานจังหวัดล าพูน, 2560) 

เกษตรกรในจังหวัดล าพูนท่ีท าการเกษตรแบบยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ปลอดภัย และวนเกษตร) ที่มีเพียงร้อยละ 0.20 เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดของจังหวัดล าพูนทั้งหมด ที่ผ่านมาได้มีการด าเนิน
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นหลายโครงการ โดยการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ส านักงานกองทุน
สนับสนนุการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เกิดองค์ความรู้และข้อค้นพบต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการวิจัย
ในประเด็นหนี้สินของเกษตรกรที่ค้นพบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการลงทุนด้านการเกษตร ที่
เกิดจากค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชเชิงเดี่ยวมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่นับวันจะมีราคา
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับลดลง การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานก็มีส่วนท าให้เกษตรกร
หลายรายเกิดความเจ็บป่วย เกิดผลกระทบต่อผลผลิตที่ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง การด าเนินโครงการวิจัยของเกษตรกรที่ได้มี
การทบทวนบทเรียนการท าการเกษตรของตนเอง และร่วมกันหาทางออกด้วยการท าการเกษตรแบบผสมผสานแทนการท าเกษตร
เชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ พึ่งตนเองให้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอกจนสามารถท าการผลิตแบบอินทรีย์ที่ได้ปฏิเสธการใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง สามารถคิดค้นสารอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีอย่างได้ผล จนสามารถได้รับใบรับรองแปลงเกษตรกรรมมาตรฐาน จาก สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 
(มอน.) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand: มกท.) และสามารถน า
ผลผลิต เช่น ล าไย พืชผัก สมุนไพร ส่งตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและได้ราคาที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกร
หลายรายพ้นจากภาวะหนี้สินของตัวเองได้ จนน าไปสู่การเช่ือมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรรมแบบยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับภาครวมตัวกัน และได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม “สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน : 
Sustainable Agricultural Lamphun Network” โดยจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเกษตรกรที่เกิดจากกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 กลุ่ม 
เมื่อป ี2554 จนปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนทั้งหมดจ านวน 20 กลุ่ม/
แหล่งเรียนรู้มีผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหลายระดับ เช่น ผลไม้อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องงอก
อินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ (ผักสลัด ผักพื้นบ้าน พืชผักอื่นๆ) สมุนไพรอินทรีย์ เป็นต้น ปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน มีอยู่  
2 ระดับ ได้แก่ ระดับเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และระดับระยะการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ซึ่งมี
การจัดการระบบผลิตและการจัดการกลุ่มของสมาชิกในเครือข่าย โดยเครือข่ายมีการจัดการระบบผลิตและการจัดการกลุ่มของ
สมาชิกในเครือข่ายกระจายทั้ง 8 อ าเภอในจังหวัดล าพูน และในปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน ยังพบว่ามี
จุดอ่อนหลายประการที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงคือ คนในพื้นที่ไม่ค่อยท าการผลิตเกษตรอินทรีย์ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
ท าให้ไม่มีคนหน้าใหม่เข้ามาและการสืบทอดแนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์เป็นไปได้ยาก การเพิ่มเครือข่ายจ านวนสมาชิกมีน้อย 
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนื่องจากยังไม่มีความรู้ด้านความพอเพียง การตลาดไม่ทั่วถึง ตลาดในท้องถิ่นมีน้อย ขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์น้อย และไม่ต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต ไม่แตกต่างจากพืชผักทั่วไป และยังพบอีกว่า
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อุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมาคือ ด้านการพัฒนาเครือข่ายมีน้อย ขาดการประชุม ขาดการการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเข้มข้น การเช่ือมกับเครือข่ายอื่นๆ น้อย อีกทั้งเกษตรกรยังคงใช้สารเคมีเนื่องจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเห็นผลช้า 
และการโฆษณาสารเคมีไม่มีการควบคุม ค่านิยมผู้บริโภคยึดติดกับการรับประทานพืชผักที่มีลักษณะสวยงาม ในด้านมาตรฐาน
อินทรีย์ใช้เวลาและความอดทนเนื่องจากมีขั้นตอนการได้มาซึ่งใบรับรองมาตรฐานยาก ปัญหาภัยธรรมชาติ สภาพอากาศเปลี่ยน 
ท าให้มีผลกระทบต่อการท าเกษตรอินทรีย์ 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจุดอ่อนของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนฯจังหวัดล าพูนที่ต้องการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจมากขึ้น จึงมีแนวทางที่จะใช้
เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทบทวนในการจัดการและพัฒนาระบบการท าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่
กระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน และที่ส าคัญในด้านการพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่เหมาะสมของเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นบทเรียนให้กับกลุ่มเครือข่ายและพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
2. เพือ่หาแนวทางการจัดการตลาดที่เหมาะสมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
3. เพื่อประเมินประเภทตลาดอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

จังหวัดล าพูน 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เชิงงานวิจัย 

1.1. องค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
1.2. แนวทางการจัดการตลาดที่เหมาะสมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนและแนวทางการเพิ่ม

มูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในแบบท่ีผู้บริโภคยอมรับ 
1.3. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 

2. เชิงพัฒนา 
2.1. รูปแบบการสื่อสารทางสังคมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
2.2. เกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนมีการพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน

รับรอง เกิดแบรนด์หรือตราสญัลกัษณ์ที่เป็นตัวแสดงถึงความเป็นมาตรฐานของผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดล าพูนที่มีกระบวนการ ขั้นตอนที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพเกิดเป็นเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ 

2.3. เกิดรูปแบบของการจัดการตลาดที่หลากหลายของเกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดล าพูน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกระดับ สามารถเข้าถึงได้ 

2.4. เกิดรูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนโดยน าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่ออ านวยความสะดวกและน าไปสู่การตัดสินใจ การติดตามงาน การแก้ไขงาน 

2.5. เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีหน่วยงานองค์กรให้การสนับสนุน
เกิดแนวทางการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 

 
 



80   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 14 NO 2  May - August  2020   

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุม่ตัวอย่างในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เต็ม
รูปแบบ และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ จ านวน 247 ราย (อ าเภอเมือง 46 ราย อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง 20 ราย อ าเภอบ้านธิ 20 ราย อ าเภอป่าซาง 8 ราย อ าเภอบ้านโฮ่ง 37 ราย อ าเภอลี้ 38 ราย อ าเภอแม่ทา 38 ราย และอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง 40 ราย  

2. ผู้บริโภคในจังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านธิ อ าเภอแม่ทา 
อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอทุ่งหัวช้าง และอ าเภอลี้ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากสูตร
การค านวณของทาโร่ ยาเมเน ่(Taro Yamane, 1973) ใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) จากประชากรจังหวัดล าพูนทั้งหมด 405,918 คน (ข้อมูลจากการสืบค้น ณ วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2560, ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2556)  ได้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 400 คน แล้วน ามาแบ่งกลุ่มจ าแนก
ตามรายอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ ดังนี้ 
ตารางที ่1 Stratified Sampling Group 

อ าเภอ จ านวนประชากร ค านวณ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เมืองล าพูน 146,098 (400x146,098)/405,918  = 143.97 144 
ป่าซาง 55,321 (400x55,321)/405,918  = 54.51 54 
บ้านธิ 17,698 (400x17,698)/405,918    = 17.44 17 
แม่ทา 39,107 (400x39,107)/405,918  = 38.54 39 
บ้านโฮ่ง 40,199 (400x40,199)/405,918  = 39.61 40 
เวียงหนองล่อง 17,516 (400x17,516)/405,918   = 17.26 17 
ทุ่งหัวช้าง 20,173 (400x20,173)/405,918  = 19.88 20 
ลี ้ 69,806 (400x69,806)/405,918  = 68.79 69 

รวม 400 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การศึกษาและทบทวนสถานการณ์การท าเกษตรอินทรีย์ของไทยและต่างประเทศ : เพื่อทบทวนสถานการณ์การท า

เกษตรอินทรีย์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กับบริบทและศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน และศึกษา
กระบวนการสร้างความเช่ือมั่นของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และแนวโน้มการอยู่รอดของตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์แต่ละประเภท 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน : ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน ในการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่กระบวนการผลิต (ต้นน้ า) การพัฒนาคุณภาพการผลิต (กลางน้ า) 
และด้านการจัดการตลาดและผู้บริโภค (ปลายน้ า) จัดเวทีโซนอ าเภอ 4 ครั้งๆ ละ 2 อ าเภอ ในการทบทวนข้อมูลปัญหา สถานการณ์ 
การบริหารจัดการฟาร์มตั้งแตก่ระบวนการผลติ (ต้นน้ า) การพัฒนาคุณภาพการผลติ (กลางน้ า) และด้านการจัดการตลาดและผู้บริโภค 
(ปลายน้ า) (โซนละ 2 อ าเภอ คือ โซน 1 เมืองล าพูน บ้านธิ โซน 2 ป่าซาง แม่ทา โซน 3 บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง โซน 4 ลี้ ทุ่งหัวช้าง) 
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3. ด าเนินการตามโครงการ : ด าเนินการส ารวจเกษตรกร สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน เพื่อทบทวน
ข้อมูลเกษตรกร และสมาชกเครือข่ายฯ ทุนเดิม ศักยภาพ และองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ การเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ประสานงานฯ จัด เช่น การพัฒนาศักยภาพ เครื่องมืองานวิจัย เวทีหัววัดงานวิจัย เวทีการน าเสนอ
ความก้าวหน้าให้กับ สกว. ส่วนกลาง การร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

4. สรุปผล : สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยให้กับชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เคร่ืองมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
1. การจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น โดยการประชุมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ เกษตรกรผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพ้ืนที่ และข้อมูลผู้บริโภคในจังหวัดล าพูน โดยนักวิจัย สมาชิกกลุ่ม

เครือข่ายฯ และนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดล าพูน เข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูล 
3. สร้างแผนที่จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละอ าเภอให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
การรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเวทีเสวนา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสถานการณ์ปัจจุบัน 

สาเหตุ ปัญหา เง่ือนไข ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
2. การเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ จ านวนพื้นที่ในการท าการเกษตร เอกสารสิทธิ์ จ านวน 

และชนิดของพืชที่ปลกู มาตรฐาน การตลาด และแหลง่งบประมาณที่น ามาด าเนินการ เหตุผลในการท าเกษตรอินทรีย์ และปัญหาที่
พบในการท าเกษตรอินทรีย์ 

3. การเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเขตจังหวัดล าพูน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ การรับข้อมูล
ข่าวสาร การแนะน า เหตุผลในการซื้อสินค้า เหตุผลในการบริโภค แหล่งที่นิยมซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า วันที่ซื้อสินค้ามาก
ที่สุด สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ซื้อเป็นประจ า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้า ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดเวทีสัมมนา โดยประยุกต์ใช้แนวทาง 6 ขั้นตอน

ของเมาสทากาส (Moustakas, 1994 อ้างอิงจาก สมศักดิ์ บุญสาธร, 2546) ดังนี้ 
4.2.1. การถอดความข้อมูล (Data Transcribing) ด้วยการอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่าง 
4.2.2. การจัดการข้อมูล (Data Managing) โดยบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในไฟล์คอมพิวเตอร์ 

จัดหมวดหมู่ของค าตอบแบบคร่าวๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และส่วนข้อมูลที่ยังไม่มีหมวดหมู่ชัดเจน หรือมี
ความหมายไม่ชัดเจน จะถูกบันทึกแยกไว้ก่อนเพื่อการท าความเข้าใจขั้นตอนต่อไป 

4.2.3. การอ่านและการบันทึก (Reading and Recording) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการอ่านทบทวนข้อมูลปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ในไฟล์ด้วย 

4.2.4. การอธิบาย (Describing) เป็นขั้นตอนที่น ากรอบแนวคิดในการศึกษามาช่วยในการอธิบายความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรมากยิ่งขึ้น 

4.2.5. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Classifying) น าข้อมูลความติดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง มาจัดเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน โดยพิจารณาจัดเป็นหมวดหมู่ตามมิติตัวแปรของการศึกษา 
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4.2.6. การตีความหมายข้อมูล (Interpreting) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะเขียนบรรยายถึงประเด็นความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ความเข้าใจของผู้วิจัย จากนั้นได้น าข้อมูลค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ได้แปลผลแล้วไปอธิบาย
ให้ผู้เช่ียวชาญของการวิจัยครั้งนี้ทราบ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  ที่มา สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ (2563) 
 

สรุปผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ 
คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลที่ได้จากการด าเนินการวิจยัในเชิงเนื้อหาตามวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจัยและผลในเชิงพัฒนา 

ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหา และศักยภาพของเกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 

ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาปัญหา และศักยภาพของเกษตรกรและสมาชิกเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน พบว่า 

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน: ผลจากการส ารวจข้อมูลสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดล าพูน จ านวน 247 ราย ในภาพรวมจะเห็นว่าสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีจ านวนมากถึงร้อยละ 65.59 
หรือมีอายุระหว่าง 50-70 ปี ในขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยท างานมีเพียงร้อยละ 31.57 และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 74.9 

สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกเครอืข่ายเกษตรกรรมยั่งยนืจังหวัดล าพูน: จากผลการส ารวจโดยรวมพบวา่ 
สมาชิกเกษตรกรส่วนใหญเ่ป็นครอบครวัขนาดเลก็หรือมจี านวนสมาชิกในครวัเรือน 1-4 คน มีประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์

- ความรู้และเทคนิคในการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต (กลางน้ า) ได้แก่ 
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. IFOAM มอน.และ PGS การ
ดูแลรักษา การแปรรูป 

- ทบทวนสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ 
- ทบทวนการตลาดที่ผ่านมาของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
- ด้านการจัดการตลาดและผู้บริโภค (ปลายน้ า) ได้แก่ การพัฒนาการตลาด การ

เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้บริโภค การขนส่ง 

- แหล่งงบประมาณและเงินทุนที่
เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของ
เกษตรกร และสมาชิกเครือข่ายฯ 

- รูปแบบการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 

- ประเมินประเภทตลาดเกษตร
อินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทและ
ศักยภาพของเกษตรกรในเครือข่าย

- การพัฒนากลุ่มองค์กรเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
- การเชื่อมโยงการจัดท าการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปัญหาและ
ศักยภาพการท า

การพัฒนา
ตลาด       

ตลาด

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและเครือข่าย 
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ไม่มากคืออยู่ระหว่าง 1-3 ปี พื้นที่ท่ีใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวน จ านวน 1-5 ไร่ และพืชที่นิยมปลูกมากที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ล าไย ข้าว ผักกาด และมะเขือ รายได้ของสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รวมทั้งใช้
งบประมาณของตนเองในการลงทุนท าเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อยมากหรือนานๆ ครั้ง ซึ่ง
เหตุผลในการท าเกษตรอินทรีย์สงูสุด 3 อันดับแรกคือ ท าเพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง และช่วยอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
รวมทั้งเพื่อลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสมาชิกเกษตรกรตระหนัก คิด และอยากท าเองมากกว่าการได้รับค าแนะน าหรือ
ชักชวนจากกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งนี้สมาชิกเกษตรกรยังพบปัญหาในการท าเกษตรอินทรีย์คือ  
1) ปัญหาด้านการผลิต สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาด้านสภาวะอากาศที่ไม่แน่นอน ปัญหาโรคและศัตรูพืช และปัญหาด้าน
แหล่งน้ า 2) ปัญหาด้านตน้ทุนการผลิต สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานสูง ปัญหาด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และ
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) ปัญหาด้านการตลาด สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ราคาผลิตผลโดยทั่วไปต่ ากว่าที่
ควรจะเป็น ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และปัญหาแหล่งรับซื้อมีน้อย 

ปัญหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเครือข่ายเกษตรฯ 
1. ด้านการผลิต: เนื่องจากการผลิตของสมาชิกกลุม่เครอืข่ายฯ ยังเป็นการผลิตในครัวเรือนหรือมีขนาดเล็ก สมาชิกยังไม่

สามารถผลิตในระดับเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ และเนื่องจากเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต จึงท าให้
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานเท่ากับการใช้สารเคมี ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การท า
เกษตรอินทรีย์ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เท่าที่ควร เพราะการท า
เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานต้องมีองค์ประกอบหลายประการ โดยเฉพาะต้องได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และต้องใช้เวลาใน
กระบวนการจัดการในระบบเกษตรอินทรีย์มากพอสมควร ท าให้คนรุ่นใหม่มองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงท าให้คนรุ่นใหม่เข้าไปสู่
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมจนกลายเป็นค่านิยมในพื้นที ่

ตัวแทนสมาชิก อ.ทุ่งหัวช้าง ได้ให้ข้อมูลว่า ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันและอยู่ห่างไกล
ท าให้การบริหารจัดการในระบบอินทรีย์มีความยุ่งยากกว่าปกติ และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเสพติดกับสารเคมีทางการเกษตร หากมี
พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่มีการใช้สารเคมี ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนสูง 

ตัวแทนสมาชิก อ.บ้านทา ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริโภคมักบอกว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีไม่หลากหลายท าให้ผู้บริโภคยัง
จ ากัดเฉพาะกลุ่ม สมาชิกบางคน คุณกรรณิการ์ ตันเส้า ได้สนใจท าเกษตรอินทรีย์ในเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยมอง
กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เป็นกลุ่มที่รักธรรมชาต ิชอบอาหารปลอดภยัตอ่สุขภาพชอบความเป็นธรรมชาต ิท าการตลาดโดยใช้ช่องทาง 
Online ทั้ง Facebook Line และ Website การสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ และได้กล่าวว่าอยากให้สมาชิก ท่านอื่นมีจุดยืนในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ส่งเสริมในเรื่องการแปรรูป สร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และบอกว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต้องมี
เรื่องราว (Story) และท าตลาดให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค 

ตัวแทนสมาชิก อ.เมือง ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบเกษตรอินทรีย์ควรมีการสร้างเครือข่ายแบบครบวงจร และมีการสื่อสาร
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยเน้นกระบวนการผลิตในตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและมีราคายุติธรรม ซึ่งตัว
ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการยอมรับในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ควรมีการพัฒนาด้านการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของผู้บริโภคให้มากขึ้น เช่น จุดจ าหน่ายถาวร แหล่งจ าหน่ายในพื้นที่โดยตรง  

ตัวแทนสมาชิกอ าเภอบ้านธิ ให้ข้อมูลว่า การผลิตพืชผักปลอดภัยในท้องถิ่นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคท้องถิ่น และภาครัฐ ควรมีการส่งเสรมิให้พืชผกัเข้าไปในโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเป็นหลัก 

ตัวแทนสมาชิกอ าเภอป่าซางได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้และขาดความมั่นใจที่จะผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและมีพื้นที่รูปธรรมที่บริหารจัดการในระบบเกษตรอินทรีย์ให้เป็นพื้นที่ดูงาน 
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ตัวแทนสมาชิกอ าเภอบ้านโฮ่งให้ข้อมูลว่าในพื้นที่มีการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และมีการ
ท าเกษตรพันธสัญญา เช่น หอมแดง กระเทียม ล าไย ท าให้เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบอินทรีย์ท าได้ยาก เพราะพื้นที่
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 

ตัวแทนสมาชิกอ าเภอลี้ ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและท าสวนล าไยเป็นหลัก นิยมใช้สารเคมีอันตราย
ทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเห็นว่าควรจะมีการจ ากัดการน าสารเคมีเข้ามาใช้พื้น และควรส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ การรวมกลุ่ม ตลอดจนถึง การตลาดแบบยั่งยืน 

2. ด้านการตลาด: หลายอ าเภอมีพื้นที่อยู่ห่างไกลชุมชนมีผลต่อการเดินทางเมื่อน าผลผลิตไปขาย เช่น ผักกินใบมักมี
ปัญหา เสียหายได้ง่าย ได้แก่ พริก มะเขือ พืชล้มลุก ตลาดไม่แน่นอน รวมทั้งผู้บริโภคมักจะมองว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูง 
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังขาดความตระหนักต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไม่มากเท่าที่ควร 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือหาแนวทางการจัดการตลาดที่เหมาะสมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทีมวิจัยด าเนินการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน เพื่อหาแนว
ทางการจัดการตลาดที่เหมาะสมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน ในภาพรวมพบว่า แนวทางการจัดการตลาดที่
เหมาะสมของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนคือ ควรจัดเป็นตลาดชุมชน มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย มีป้าย
บอกราคาสินค้าที่ชัดเจน และควรมีการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามตลาดสดทั่วไป สามารถหาซื้อได้ง่าย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดล าพูน : ผลโดยรวมจากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดล าพูน
จะเห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยท างานหรือมีอายุระหว่าง 18-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.75 มีสถานภาพสมรส 52.50 
ระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 31.50 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 33.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท ร้อยละ 64.25 เป็นครอบครัวขนาดเล็กมีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.75 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล: ผลโดยรวมจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในเขตจังหวัด
ล าพูนพบว่าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 83.5) ส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากโทรทัศน์ (ร้อยละ 43.75) โดยร้อยละ 69 ของผู้บริโภคมักบอกกล่าวแนะน าให้
บุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน ให้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์คือโฆษณาจากทางทีวี (ร้อยละ 53.75) และส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มักจะน ามาบริโภคเองหรือใช้เอง 
(ร้อยละ 89) โดยเหตุผลส าคัญที่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุดคือ เพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 35.80) และแหล่งที่นิยมซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์คือ ตลาดทั่วไป (ร้อยละ 52.50) และมีความถี่ในการซื้อสูงสุดคือ 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 57.75) โดยวันที่
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือวันอาทิตย์ (ร้อยละ 19.75) และสินค้ายอดนิยมที่มีคนซื้อมากที่สุดคือ ชา กาแฟ 
(ร้อยละ 94.75) และร้อยละ 42.50 มักเลือกซื้อโดยดูจากเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และการบริการให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 54.25) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน: ผลโดยรวมจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเลือกซื้อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์คือ การมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเลือกซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์คือ การมีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเลือกซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์คือ มีการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามตลาดสดทั่วไป และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์คือ มีการรณรงค์ให้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประเมินประเภทตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของเกษตรกรในครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูลและการจัดเวทีประชุมในทุกอ าเภอของจังหวัดล าพูนทีมผู้วิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สรุปได้ ดังนี้ 

1. จัดท าตลาดนัดสีเขียว (หรือช่ืออื่น) เพื่อจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละอ าเภอ 
2. จัดท าตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต 
3. สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีร้านอาหารอินทรีย์หรือเมนูอาหารอินทรีย์ประจ าท้องถิ่น 
4. สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหน่วยงานในการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม

เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
5. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับตัวสินค้า 
6. จัดกิจกรรมเพื่อขยายช่องทางการตลาดไปสู่โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ภัตตาหาร และจัดเลี้ยงให้มีการใช้

สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน เข้ากับผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งใน
ระดับชุมชนและในระดับกว้าง 

7. การรวมหุ้นของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนเพื่อจัดการด้านการตลาด 
8. สร้างเครือข่ายการตลาดต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและจ าหน่าย 
9. การจัดท าการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน ทีมวิจัยได้สรุปผล ดังนี้ 

ด้านปัจจัยการผลิต : กลุ่มเครือข่ายฯ เห็นว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายการผลิต 
การแปรรูปการตลาด ทุกระดับให้เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายเก่าและใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และที่ส าคัญ
เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

ด้านการผลิต และการจัดการ: 
- ควรจัดตั้งองค์กรกลางเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์

หรือแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนที่มีฐานการเรยีนรูท้ี่ครอบคลมุเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในลักษณะการปฏิบัติงานจริง 
- ควรพัฒนาฐานข้อมูลระบบการให้ข้อมูล และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปลูก การขอใบรับรอง และ

การตลาดพืชผักอินทรีย ์
ด้านผลผลิต และประเภทตลาด : 
- ควรจัดตั้งตลาดนัดสีเขียวในแต่ละอ าเภอเพื่อรองรับและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค โดยใช้หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเป็นฐาน เช่น มหาวิทยาลัย อ าเภอ บริษัท ห้างร้าน 
- ควรส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ให้อยู่ในรูปที่บริโภคง่าย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มควรมีการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ

บริโภคผลผลิตอินทรีย ์
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ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
1. ส่งเสริมให้กลุ่มเครือข่ายฯ ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อ

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรยี์และช่องทางการเข้าสู่ตลาด โดยขยายผลกลุม่เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ความตั้งใจโดยใช้แนวทางและสร้างกลไกการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee System) และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆ ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเครือข่ายฯ 

2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเครือข่ายฯ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลโดยผลักดัน
ผ่านกลุ่มที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory Guarantee System) หรือที่
ได้รับเครื่องหมาย Organic Thailand 

3. พัฒนารูปแบบการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้หลากหลาย เช่น 
- จัดท าตลาดนัดสีเขียว (หรือช่ืออ่ืน) เพื่อจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละอ าเภอ 
- จัดท าตลาดซื้อขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมเพื่อขยายช่องทางการตลาดไปสู่โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และจัดเลี้ยง ให้

มีการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายฯ เข้ากับผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งในระดับชุมชนและ
ในระดับกว้าง 

- สนับสนุนให้แต่ละพื้นท่ีมีร้านอาหารอินทรีย์ หรือเมนูอาหารอินทรีย์ประจ าท้องถิ่น 
- สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหน่วยงานในการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์

ของกลุ่มเครือข่ายฯ 
- ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับตัวสินค้า 
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