
 

 

บทที 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

    การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษา 1)  ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของตลาดสีเขียวในพืนทีภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   2) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์ปศุสัตวอิ์นทรีย ์และตลาดสีเขียว 

ของพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศึกษากลุ่มตวัอย่างจากประชากรทงัหมดทีเขา้ร่วมโครงการปศุสัตว์

อินทรีย ์จาํนวน 88 ราย และ จากประชาชนผูบ้ริโภคทีมาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว จาํนวน 173 ราย  เก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  2557  วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป    อธิบายผลการศึกษา  ใชค่้าสถิติ  ความถี    ค่าร้อยละ  ค่าเฉลียเลขคณิต   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าสูงสุด 

ค่าตาํสุด   ค่า t – test   ค่า F– test   และ ทดสอบความแตกต่างใช ้Scheffe/ test  สามารถสรุปผลการวิจยัและ

ขอ้เสนอแนะดงันี 
 

1.สรุปผลการการวจิยั 

             1. ข้อมูลพนืฐานของเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์อนิทรีย์ 

          พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง  มีอายมุากกว่า  40 ปี  อายเุฉลีย 47.2 ปี การศึกษา 

ส่วนมากเรียนจบชนัประถมศึกษาตอนตน้   มีพืนทีทาํการเกษตรเฉลีย 22.8 ไร่ต่อราย   มีพืนทีเลียงปศุสตัว ์เฉลีย 0.8 

ไร่ต่อราย มีรูปแบบทาํการเกษตรแบบผสมผสานและไร่นาสวนผสมในสัดส่วนทีเท่ากัน  มีจาํนวนแรงงานใน

ครอบครัว เฉลีย  2.6 คนต่อครอบครัว สาํหรับวตัถุประสงคข์องการผลิตสตัวเ์กษตรกรทงัหมดเลียงเพือจาํหน่ายและ

บริโภคในครัวเรือน ซึงชนิดสตัวที์เลียง ส่วนมาก เกษตรกรจะเลียงไก่พืนเมือง  รองลงมาเลียงไก่ไข่   เป็ดไข่  เป็ด

เทศ และสุกร  ตามลาํดบั  ชนิดผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ส่วนมาก จะนาํพืชผกัชนิดต่างๆตามฤดูกาล

ไปจาํหน่าย รองลงมา เป็นอาหารทีหาไดจ้ากธรรมชาติ   ผลผลิตสัตว์  ปลา และผลผลิตอืนๆ  ตามลาํดับ  โดย

ผลผลิตดา้นปศุสตัว ์ทีนาํไปจาํหน่ายมากทีสุด เป็นเนือไก่พืนเมือง  รองลงมาเป็นไข่ไก่    เนือเป็ด  ไข่เป็ด และเนือ

สุกร ตามลาํดบั  สาํหรับการนาํผลผลิตไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว จะนาํไปจาํหน่าย เฉลีย  4.6  ครังต่อเดือน  โดย

ส่วนมาก มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิต เฉลีย 1,074.9  บาทต่อรายต่อครัง    

              2. ปัจจยัทีมผีลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานกจิกรรมตลาดสีเขียว   

           ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 7  ดา้น  โดยสรุปดงันี 

           2.1 ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร    

           ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรในระดบัมากประเด็น มีคณะกรรมการกลุ่มทีเขม้แข็ง  = 3.86  

มีคณะกรรมการตลาดสีเขียวทีเขม้แข็ง  = 3.86    มีจุดสาธิตการผลิตหรือศนูยเ์รียนรู้ประจาํกลุ่ม  = 3.83  

มีขอ้บงัคบัในการผลิตสินคา้ปศุสัตวอิ์นทรียข์องกลุ่ม  = 3.73 สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม  = 3.70   

ในระดบัปานกลาง  ประเด็นมีเงินกองทุนสาํหรับบริหารจดัการตลาด   = 3.05  โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า 

ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรกรจะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   

 = 3.67    
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            2.2 เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว    

            ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวด้านเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว ในระดับมาก ประเด็นเกษตรกรมีความเข้าใจใน

กระบวนการผลิต   = 3.90   เกษตรกรปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในการผลิตสินคา้ไปจาํหน่ายของกลุ่ม   = 3.80  ใน

ระดบัปานกลาง  ประเด็น รายไดข้องเกษตรกรทีไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้   = 3.25 และ จาํนวนเกษตรกรทีนาํ

สินคา้ไปจาํหน่าย   = 3.22 โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   จะมี

ผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   = 3.54    

                  2.3  ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้ 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้  ในระดบัมาก ประเด็น ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้   = 3.98   เพศ  

= 3.65    อายุ    = 3.60   การศึกษา   = 3.51   ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  รายได้ของผูบ้ริโภค   = 3.22    

อาชีพ  = 2.66   โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้ จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

กิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง   = 3.44   

                   2.4  ผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย ในระดบัมาก ประเด็น คุณภาพสินคา้ทีจาํหน่าย  = 3.73   ในระดบัปานกลาง  

ประเด็น  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  = 3.48      ภาชนะบรรจุสินคา้   = 3.23   ความ

หลากหลายสินคา้   = 3.20   ราคาจาํหน่ายสินคา้    = 2.97    ในระดบันอ้ย  ประเด็น    การแปรรูปสินคา้  = 2.35    

โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า ผลผลิตสินคา้ จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบั

ปานกลาง   = 3.16   

                   2.5  การประชาสมัพนัธ ์

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ในระดบัปานกลาง  ประเด็นการประชาสมัพนัธข์ณะทีจาํหน่ายสินคา้บริเวณตลาดนัด

สีเขียว เช่น ป้าย สือความรู้  เครืองเสียงประชาสัมพนัธ์    = 2.98   ในระดบัน้อย  ประเด็น   การประชาสัมพนัธ์

ทวัไป เช่น วิทยุชุมชน โบวช์ัวร์  ฯลฯภาชนะบรรจุสินค้า   = 2.35   โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า การ

ประชาสมัพนัธ ์จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง   = 2.66   

                    2.6  การสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้การ

สนบัสนุน  = 3.18    มีส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุน  = 2.99   มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ให้การสนับสนุน 

 = 2.81   โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จะมีผลต่อความสาํเร็จในการ

ดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง   = 2.98   
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                    2.7  การบริหารจดัการตลาดสีเขียว 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก ประเด็น มีการคมนาคมสะดวกจากจุดทีผลิตไปจุดจาํหน่าย 

 = 4.10    มีรถขนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายอยา่งสะดวก  = 4.01    ช่วงเวลาทีจาํหน่าย  = 3.82    ระยะทางจากจุดที

ผลิตไปจุดจาํหน่ายไม่ไกลเกินไป  = 3.81    สถานทีจาํหน่าย  = 3.74    อุปกรณ์ทีใชว้างจาํหน่ายสินคา้  = 3.73    

มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม  = 3.61  ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  วนัทีจาํหน่าย    = 3.44    จาํนวนครังในการ

จาํหน่ายต่อสปัดาห์      = 3.24  โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า การบริหารจดัการตลาดสีเขียว จะมีผลต่อความสาํเร็จ

ในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   = 3.92    

                  3. ข้อมูลพนืฐานของประชาชนทบีริโภคสินค้าในตลาดสีเขยีว   

            ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีอายมุากกว่า  40 ปี  เฉลีย 42.5 ปี การศึกษาส่วนมาก เรียน 

จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า  มีอาชีพทาํการเกษตร  รองลง รับราชการ  คา้ขาย และ นักศึกษา จาํนวนครังทีซือสินคา้

ในตลาดสีเขียว 3-4 ครังต่อเดือน เฉลียมาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว 3.5 ครังต่อเดือน  

                4. ความพงึพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว   

           ความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว แบ่งออกเป็น 3  ดา้น  โดยสรุปดงันี 

           4.1 การบริหารจดัการตลาดสีเขียว  

           ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดสี 

เขียว  ในระดบัมาก  ประเด็น  ช่วงเวลาทีจาํหน่ายสินคา้  = 3.96   สถานทีจาํหน่าย  = 3.92   ระยะเวลาทีจาํหน่าย  

 = 3.90     วนัทีจาํหน่าย  = 3.51    ในระดบัปานกลาง  ประเด็น อุปกรณ์วางจาํหน่ายสินคา้    = 3.47      จาํนวน

ครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์  = 2.94    มีสือประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจต่อลูกคา้  = 2.84  โดยรวมแลว้มี

ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง    = 3.48    

                 4.2 ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   

           ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว    ใน 

ระดบัมาก  ประเด็น มีการพดูจาประชาสมัพนัธที์ดี   = 3.66   มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม   = 3.56  โดยรวมแลว้

มีความพึงพอใจต่อผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก    = 3.60    

                 4.3 ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย   

                    ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย    ในระดบัมาก  

ประเด็น คุณภาพสินคา้ของอาหารตามธรรมชาติ   = 3.97  พืช  = 3.79  เนือไก่  = 3.72    ปลา   = 3.62  ไข่ไก่ 

 = 3.61  เนือสุกร  = 3.57  ไข่เป็ด  = 3.52    ในระดบัปานกลาง  ประเด็นภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้   = 3.41  

ความหลากหลายของสินคา้   = 3.23  คุณภาพเนือเป็ด   = 3.22  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานที

เกียวขอ้ง   = 3.12  ราคาสินคา้ทีจาํหน่าย   = 3.05  การแปรรูปสินคา้   = 2.78  โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจต่อ

ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง    = 3.39   ภาพรวมแลว้มีความพึงพอใจต่อตลาดสี

เขียวในระดบัปานกลาง  
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                 5  เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียว  

           เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 3  ดา้น โดยสรุปดงันี 

          1 การบริหารจดัการตลาดสีเขียว ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการตลาดสีเขียวของจงัหวดั 

สุรินทร์และร้อยเอด็ ในระดบัทีเท่ากนั  = 3.48   รองลงมา จงัหวดัอาํนาจเจริญ   = 3.35   และยโสธร  = 2.86    

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) 

                 2 ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   

           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ของจงัหวดัร้อยเอด็  = 3.79      

รองลงมา จงัหวดัสุรินทร์  = 3.68    อาํนาจเจริญ   = 3.50   และยโสธร  = 3.34    แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที (P<0.05) 

                 3 ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย   

           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายตลาดสีเขียวของจงัหวดัสุรินทร์    = 3.73      

รองลงมา จงัหวดัร้อยเอ็ด  = 3.57    อาํนาจเจริญ  = 3.27   และยโสธร  = 2.74   แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที (P<0.05)    

                        5.1  เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจาํแนกตามเพศ                                      

                      ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามเพศ พบว่า

เพศแตกต่างกนั ค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตในประเด็นคุณภาพของผลผลิตจากปลา แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) โดยพบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจ มากกว่าเพศหญิง   

                        5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจําแนกตามระดับ

การศึกษา                    

                       ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามระดับ

การศึกษา  พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตทีแตกต่างกนั

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) โดยพบว่า กลุ่มทีมีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา มีความพึงพอใจ มากกว่า

กลุ่มทีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา   

                    5.3 เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขยีว จาํแนกตามระดับอาย ุ

                       ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามระดบัอาย ุ 

พบว่า กลุ่มอายุแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดและผลผลิต ใน

ประเด็น สถานทีจาํหน่าย  ระยะเวลาทีจาํหน่าย จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสัปดาห์ และความหลากหลายของ

สินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05)  

                        5.4 เปรียบเทียบความพงึพอใจ ของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจาํแนกตามอาชีพ                   

                         ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามกลุ่ม

อาชีพ  พบว่า กลุ่มอาชีพแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดและผลผลิต 

ในประเด็น จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานความหลากหลายของ 

 



 

 

41

สินคา้ คุณภาพของผลผลิตปลา ไข่เป็ด ไข่ไก่ เนือไก่ เนือเป็ด  และ เนือสุกรทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 

(P<0.05)  

                     6. ปัญหา  อุปสรรคในการผลติสินค้าปลอดภยัและการจาํหน่ายผลผลติในตลาดสีเขยีว 

                      สรุปปัญหาอุปสรรค ออกเป็น 3  กลุ่ม ไดแ้ก่  การผลิต  การจาํหน่าย และ การบริหารจดัการตลาด  

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

                        6.1 เกษตรกรร้อยละ  70.6  ขาดความรู้เรืองการแปรรูปสินคา้เพือเพิมมลูค่า เช่น  การทาํอาหาร

สาํเร็จรูป เนือแดดเดียว  แหนม  ไสก้รอก เป็นตน้ 

                        6.2 เกษตรกรร้อยละ  58.5  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตเกษตรอินทรียแ์ละปศุสตัวอิ์นทรีย ์

รวมทงัไม่ปฏิบติัตามเกณฑข์อ้บงัคบัการผลิต 

                        6.3 เกษตรกรร้อยละ  46.8  ไม่สามารถเพิมกาํลงัในการผลิตสินคา้ปศุสตัวไ์ดม้าก เนืองจากขาด

แคลนอาหารสตัวที์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ 

                        6.4 เกษตรกรร้อยละ  45.6  เห็นว่าสถานทีจาํหน่ายเป็นตลาดเคลือนที เมือจาํหน่ายเสร็จแลว้ก็เก็บ

อุปกรณ์กลบัดว้ย จึงไม่สะดวกในการจาํหน่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

                        6.5 เกษตรกรร้อยละ  42.8  เห็นว่าระยะทางจากกลุ่มผลิตถึงสถานทีจาํหน่ายทาํใหมี้ตน้ทุนค่าขนส่ง

มากขึน 

                        6.6 เกษตรกรร้อยละ  39.7  เห็นว่า เกษตรกรส่วนมากจะผลิตสินคา้แบบเดียวกนัทาํใหไ้ม่มีความ

หลากหลายของผลผลิตจึงไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเต็มที 

                        6.7  เกษตรกรร้อยละ  29.9 เห็นว่า ตลาดสีเขียวขาดการประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริโภครับทราบถึงการ

จาํหน่ายผลผลิตปลอดภยัและสือแสดงใหเ้ห็นการผลิตของเกษตรกร 

2. ข้อเสนอแนะ 

                   2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั 

                    ผลการศึกษาวิจยัครังนี  ทาํใหท้ราบขอ้มลูทีสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจน เกษตรกร กลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกรนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนผลิต  กาํหนดกลยุทธ์ เพือพฒันา

ปรับปรุงการผลิตสินคา้ปลอดภัยให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค สร้างรายไดที้ยงัยืนให้แก่

เกษตรกรผูผ้ลิตอยา่งยงัยนื ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี 

               1. เกษตรกร ควรรวมตัวกันผลิตและจาํหน่ายในรูปกลุ่มเพือจะได้สนับสนุนการดาํเนินงานและลด

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน อาทิ  การเลียงสตัว ์เกษตรกรมีความจาํเป็นตอ้งใชอ้าหารสัตวที์ตนเองมีอยู่ให้มากทีสุด

เพือให้แน่ใจว่าปลอดภยัไม่มีสารพิษตกคา้ง ซึงสามารถขอสนับสนุนจากเพือนสมาชิกหรือส่งเสริมการปลูกพืช

อาหารสตัวใ์หม้ากขึนในรายทีมีพืนทีและศกัยภาพปลกู  ในส่วนของผลผลิตทีจาํหน่ายกรณีไม่มากให้รวมหรือฝาก

กนัไปจาํหน่ายก็จะประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

               2. กลุ่มเกษตรกร  จะตอ้งบริหารจดัการกลุ่มใหเ้ขม้แข็งถึงจะขบัเคลือนการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียไ์ด ้อาทิ      

                   - การกาํหนดขอ้บงัคบัในการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียข์องกลุ่มเองเพือใหส้มาชิกนาํไปปฏิบติั พร้อมแต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบการผลิต ของสมาชิกเป็นประจาํ ก็จะสามารถสร้างความมนัใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดใ้นระดบั
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หนึงและยกระดบัการผลิตของสมาชิกเพิมขึนเรือยๆ จนเขา้สู่มาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรียเ์ต็มรูปแบบ 

                   - แต่งตงัคณะกรรมการตลาดสีเขียว เพือบริหารจดัการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เช่น  การเตรียมพืนที

จาํหน่าย  การแต่งกายของสมาชิกทีเหมาะสมและเป็นรูปแบบเดียวกัน การตรวจสินคา้ของสมาชิกทีนํามาวาง

จาํหน่ายว่ามีการปลอมปนหรือไม่  การจดัทาํสือประชาสัมพนัธ์บริเวณตลาดและบริเวณทั วไป  การประเมินผล

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค    การกาํหนดชนิดสินคา้ให้มีความหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ถา้ผลผลิตชนิดไหนขาดควรประสานคณะกรรมการกลุ่มให้ทราบเพือแจง้สมาชิกทีมีศกัยภาพดาํเนินการเลียงเช่น 

ไข่ไก่หรือไข่เป็ด ขาดตลาด เห็นควรให้สมาชิกเลียงเพิมเติม ตลาดสีเขียวยงัขาดเนือสุกรก็หาสมาชิกทีมีศกัยภาพ

เลียง เป็นตน้  การเก็บขอ้มลูสรุปการขายในแต่ละนดัเพือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 

               3. เกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนอาหารสัตวอิ์นทรียที์นาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบเลียงสัตว ์ควรปลูกพืชที

สามารถนาํมาใชเ้ป็นอาหารหมกัสาํหรับใชเ้ลียงสตัวเ์พิมเติมเช่น หญา้เนเปียร์  ตน้กลว้ย  ขา้วโพด  ผกัตบชวา ฯลฯ 

ตามความเหมาะสมในแต่ละทอ้งถิน เพือใหเ้พียงพอสาํหรับใชเ้ลียงสตัว ์

               4. เจา้หนา้ทีปศุสตัว ์ควรเขา้ไปส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มดงันี 

                   - ร่วมกบักลุ่มเกษตรกร นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการวิจยัไปจดัทาํแผนการส่งเสริม  การผลิต  และการจาํหน่าย

ผลผลิต เพือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

                   - ร่วมวางระบบการผลิตปศุสัตวอิ์นทรียข์องกลุ่มอย่างจริงจงั และร่วมกบักลุ่มในการจดัทาํระบบการ

ควบคุมภายในเพือสร้างความเชือมนัใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

                   - ใหก้ารรับรองกลุ่มว่าเป็นกลุ่มทีผลิตปศุสตัวอิ์นทรียอ์ยูใ่นการส่งเสริมของสาํนกังานปศุสตัว ์เพือสร้าง

ความเชือมนัใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

                   -  พฒันาการเลียงสตัวข์องสมาชิกใหส้ามารถยนืขอรับรองมาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรียข์องกรมปศุสตัวไ์ด ้

                   -  ร่วมกบักลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งให้การสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตเพือเพิมมูลค่า

ตลอดจนการทาํภาชนะบรรจุสินคา้ทีเหมาะสม 

               5. หน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น สํานักงานปศุสัตว์  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์  สถานีพัฒนาทีดิน 

สาธารณสุข   สาํนกังานเกษตร  พฒันาชุมชน   พาณิชย ์   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   ฯลฯ ควรเขา้ไปบูรณาการ

ส่งเสริมพร้อมกนั เนืองจากการทาํเกษตรอินทรียมี์ความจาํเป็นตอ้งใชปั้จจยัการผลิตหลายอย่างทีมีอยู่มาสนับสนุน

หรือเกือกลูกนัในการผลิต จึงจะไดผ้ลผลิตทีดีมีคุณภาพปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค  รวมทงัช่วยการประชาสัมพนัธ์ผ่าน

สือต่างๆใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบ 

 

                  2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

                1. ควรมีการศึกษาวิจยั  เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในตลาดสีเขียว 

ของพืนทีอืนๆ เพือใหไ้ดข้อ้มลูทีถกูตอ้งนาํไปใชใ้นการส่งเสริมใหเ้หมาะสมแต่ละพืนที 

                2. ควรมีการศึกษาวิจยั เรือง สภาพการผลิตปศุสัตวอิ์นทรียข์องเกษตรกร เพือใช้เป็นขอ้มูลในการวาง

แผนการส่งเสริมการผลิตใหส้ามารถพฒันาเขา้สู่มาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรีย ์

 


