
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
เพื่อวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อการ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการพฒันา
และต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สามารถสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ “การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่
ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีศกัยภาพของกลุ่มเกษตรอาศยัวธีิการ 
SWOT Analysis สรุปไดด้งัตารางท่ี 6.1-6.4 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการ

ผลิต การตลาด คุณสมบติัของดิน การแปรรูปสินคา้ 
การประชาสัมพนัธ์ การจดัการบญัชีของกลุ่ม และ
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้ 

5 กลุ่มเกษตรกร 33.33 

2 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับ 4 กลุ่มเกษตรกร 26.67 
3 สินคา้มีการรับรองมาตรฐาน GAP และส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือมีใบรับรอง
มาตรฐานของสินคา้อ่ืน ๆ 

2 กลุ่มเกษตรกร 13.33 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
4 กลุ่มเกษตรกรมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้

เกษตรท่ีครบวงจร  
1 กลุ่มเกษตรกร 6.67 

5 พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมี
ปริมาณน ้าพียงพอ 

1 กลุ่มเกษตรกร 6.67 

6 กลุ่มเกษตรกรมี webpage และ facebook ในการ
ประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตรของตนเอง 

1 กลุ่มเกษตรกร 6.67 

7 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้
อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งความสวยงามของสินคา้ บรรจุ
ภณัฑ ์และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 

1 กลุ่มเกษตรกร 6.67 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.1 แสดงประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ 
ประเด็นจุดแขง็ท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรกรมี
สมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด คุณสมบติัของดิน การแปรรูปสินคา้  
การประชาสัมพนัธ์ การจดัการบญัชีของกลุ่ม และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้ มี
จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับ มีจ านวน  
4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 26.67 สินคา้มีการรับรองมาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรือมีใบรับรองมาตรฐานของสินคา้อ่ืน ๆ จ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 13.33 
กลุ่มเกษตรกรมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้าพียงพอ กลุ่มเกษตรกรมี webpage และ facebook ในการ
ประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตรของตนเอง และสินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้
ไปยงัผูบ้ริโภค มีจ านวนกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเด็น 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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ตารางท่ี 6.2 ประเด็นศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกร 

ล าดับ ประเด็นโอกาส จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งใน

กลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย 
4 กลุ่มเกษตรกร 50.00 

2 กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้
มาช่วยสนบัสนุนในการจดัการฟาร์ม และใหค้วามรู้
ในดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

4 กลุ่มเกษตรกร 50.00 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.2 แสดงประเด็นศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็น
โอกาสท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรจากทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่  สินคา้เกษตรมีความ
ตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย  และกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนบัสนุนในการจดัการฟาร์ม และใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ มีจ านวนกลุ่มเกษตรกรเท่ากนั คือ 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ตารางท่ี 6.3 ประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร   

ล าดับ ประเด็นจุดอ่อน จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ

ฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2 กลุ่มเกษตรกร 50.00 

2 เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมาก 
ตามค าสั่งซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

1 กลุ่มเกษตรกร 25.00 

3 สินคา้ของกลุ่มมีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวั
สินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

1 กลุ่มเกษตรกร 25.00 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.3 แสดงประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็นจุดอ่อนท่ีส าคญั
ท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีจ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ 
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เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมาก ตามค าสั่งซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค และสินคา้
ของกลุ่มมีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ มีจ  านวนกลุ่ม
เกษตรกรเท่ากนั 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ตารางท่ี 6.4 ประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 

ล าดับ ประเด็นอุปสรรค จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่ม

ลูกคา้ประจ าเท่านั้น ท าให้ตลาดไม่มีความหลากหลาย 
3 กลุ่มเกษตรกร 37.50 

2 เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 2 กลุ่มเกษตรกร 25.00 
3 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวน

มาก 
2 กลุ่มเกษตรกร 25.00 

4 กลุ่มเกษตรขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจาก
ค่าแรงท่ีสูงข้ึน 

1 กลุ่มเกษตรกร 12.50 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.4 แสดงประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็นอุปสรรคท่ี
ส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบั
ชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ าเท่านั้น ท าใหต้ลาดไม่มีความหลากหลาย มีจ านวน 3 กลุ่ม คิดเป็น 
ร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง และสินคา้เกษตร
ของกลุ่มมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก มีจ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และกลุ่มเกษตร
ขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงข้ึน จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 6.1.2 การพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยการพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การวจิยัอาศยัการวเิคราะห์และประเมินผลโดยใชแ้บบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการ
พฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดงัตาราง 
ท่ี 6.5 
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ตารางท่ี 6.5  แนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั  
 

ล าดับ ประเด็น จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ี

ปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้
เกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันา
สินคา้ 

5 กลุ่มเกษตรกร 22.73 

2 กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้
ซ่ึงการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้ารแข่งขนัของ
สินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน เกษตรกรจึงควร
พฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจน
สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้

5 กลุ่มเกษตรกร 22.73 

3 เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้
ดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งใน
ประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรม
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือ
บทความ งานวจิยัเชิงวชิาการต่าง ๆ หรือสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ 

4 กลุ่มเกษตรกร 18.18 

4 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวาง
แผนการพฒันาและต่อยอดอาหารหรือสินคา้เกษตร
ของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์ห้
มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะของอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 กลุ่มเกษตรกร 13.64 

ท่ีมา : จากการท าวิจยั 
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ตารางท่ี 6.5  แนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
5 การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบั

หน่วยงานรัฐและเอกชน ผา่นกิจกรรมหรือโครงการ
ดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการ
สินคา้เกษตรปลอดภยั ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและ
ย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันา
สินคา้เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน 

2 กลุ่มเกษตรกร 9.09 

6 การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้นการ
พฒันาสินคา้เกษตรในระบบอาหารปลอดภยั การ
ยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพ
ท่ีสูง รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน 
เพื่อเป็นตน้แบบ เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต 
โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบ
และการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ป้อนสู่โรงงาน
หรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอน
และยกระดบัราคาสินคา้เกษตรคุณภาพได้ 

2 กลุ่มเกษตรกร 9.09 

7 เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท า
การเกษตรปลอดภยั เนน้วถีิเกษตรธรรมชาติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิก
กลุ่มควรมีความสามคัคีกนั ร่วมมือร่วมใจกนัในการ
พฒันาและต่อยอดสินคา้ของตนเอง 

1 กลุ่มเกษตรกร 4.55 

รวม  100 
ท่ีมา : จากการท าวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 6.5 แสดงแนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั พบวา่ ส่วนใหญ่คือ การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ี
ปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร มีดงัน้ี (1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวา่ง



95 

 

ประเทศ (Codex Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 
(Good Hygiene Practice: GHP) (4) มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ ์ (Good Manufacturing Practice: 
GMP) (5) การวเิคราะห์อนัตรายและการควบคุมจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis Critical 
Control Point: HACCP) (6) สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกแห่งสหราชอาณาจกัร (British Retail 
Consortium Standard-Food: BRC) (7) มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (International Food 
Standard: IFS) (8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) หรือองคก์รหน่ึงใน
สหภาพยโุรปท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในดา้นสุขอนามยัและวศิวกรรมอาหาร  
(9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องคก์รอิสระ ท่ีไม่แสวงหาก าไรซ่ึงด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึง
อาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุงแต่งในอาหารสัตว ์ และยารักษาโรค
ส าหรับสัตว ์ (Positive list system) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง
เป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนได ้ และประเด็นกลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่
ระบบอาหารปลอดภยัโดยใชเ้ป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้ เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจาก
สารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และ
กระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหก้าร
แข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้
เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัใหมี้คุณภาพท่ีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินคา้เกษตรของ
ชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 5 กลุ่ม คิดเป็น 
ร้อยละ 22.73 
 รองลงมา คือ เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นใหก้ารหาความรู้ดา้นมาตรฐาน
สินคา้เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึง
เกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือหรือบทความ 
งานวจิยัเชิงวชิาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้ เช่น ส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ มีจ  านวนกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมด 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 ประเด็นกลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวางแผนการพฒันาและต่อยอด
อาหารหรือสินคา้เกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยใ์หมี้ความปลอดภยั โดย
ไม่มีลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
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เพื่อใหผู้บ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ 
อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 13.64  
 ประเด็นการบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ผา่นกิจกรรมหรือโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตและการจดัการสินคา้เกษตร
ปลอดภยั ใหมี้มาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันาสินคา้
เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน และประเด็นการสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีดา้นการพฒันา
สินคา้เกษตรในระบบอาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพท่ี
สูง รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบ เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร
ผูผ้ลิต โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั 
ป้อนสู่โรงงานหรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคาสินคา้เกษตร
คุณภาพได ้มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 ประเด็นสุดทา้ย คือ เกษตรกรควรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท าการเกษตร
ปลอดภยั เนน้วถีิเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่ม
ควรมีความสามคัคีกนั ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ของตนเอง มีจ านวน  
1 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 4.55 
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6.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 การวจิยัเร่ือง “การวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ อาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวเิคราะห์ SWOT ของ 
นนัทิยา หุตานุวตัรและคณะ (2545) ในการวเิคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่ม
เกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 5 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวจิยัพบวา่ จุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกรท่ี
ส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด คุณสมบติัของดิน 
การแปรรูปสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การจดัการบญัชีของกลุ่ม และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
แก่ผูท่ี้สนใจได ้  ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่ม
ลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย  และกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วย
สนบัสนุนในการจดัการฟาร์ม และใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์มท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจาก
กลุ่มลูกคา้ประจ าเท่านั้น ท าใหต้ลาดไม่มีความหลากหลาย ซ่ึงการศึกษาของ ปณิดาภา สวนแกว้ 
(2557) กล่าววา่ ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน พบวา่ มูลค่าทางการคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาจากการเพิ่มฐานขอ้มูลในการ
วเิคราะห์โอกาสทางการคา้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  
 จากการวเิคราะห์และประเมินผลโดยใชแ้บบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael  
E. Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ
ต่อการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัในการ
ด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand 

condition)  
3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 

4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 5) 
รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) ท าใหน้กัวจิยัเห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ทั้งหมด  
7 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มใหมี้ระบบการผลิตท่ี
ปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันา
สินคา้เกษตรสู่ระบบปลอดภยัและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงการศึกษาของ มานิต ตนั
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เจริญ (2558) เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน: ศึกษากรณี 
ต าบลดอนเจดีย ์ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่  ปัจจยัหลกัของผูบ้ริโภค คือ ระดบั
รายได ้ ความรู้ ทศัคติ ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไดรั้บความสะดวกในการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจาก
สารพิษ และการมีวสัดุ อุปกรณ์ในการลดสารพิษ ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจากคน
ใกลชิ้ดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 
 การศึกษาของ ชมนาค พจนามาตร์ และคณะ (2555) กล่าววา่การจดัเวทีเสวนา เป็น
กิจกรรมท่ีปรับแนวคิดดา้นสุขภาพ ทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงปัญหา และก าหนดแนวทางการจดัการหมู่บา้นอาหาร
ปลอดภยัไปในทิศทางเดียวกนั สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ชุมชนท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั 
ก่อใหเ้กิดความเขม้ แขง็ของชุมชน อนัเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่
ระบบอาหารปลอดภยัของทุกชุมชนทั้ง 207 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือก
ชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัประชาคมอาเซียนดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการพฒันาการเกษตรดา้น 
การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และในระยะต่อไป การวจิยัควรบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอก
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัใหเ้กิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้
มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัร่วมกบัชุมชนใน
ประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินคา้เกษตรอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์
ร่วมกนัมากท่ีสุด นอกจากน้ีงานวจิยัท าใหเ้ห็นถึงกระบวนการการผลิตและการจดัจ าหน่อยอาหาร
ปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงถา้หากกลุ่มเกษตรกรน าผลวิจยัในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการผลิต
และการจดัจ าหน่าย จะสามารถต่อยอดอาหารปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 




