
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 การพฒันาประเทศในช่วงปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 8-11 โดยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่าง
กวา้งขวางในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงไดมี้
ส่วนเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงท่ามกลางกระแส
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ต่อเน่ืองจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีเนน้ให้ทุกภาค
ส่วนในสังคมไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนันอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง
ในการพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน ทั้งน้ีการพฒันาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกนั
อย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยงัยืน ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ไดย้ากและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน การพฒันา
ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ไดก้ าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงและเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่าง ๆ ให้เขม้แข็งควบคู่
ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จาก
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม น าไปสู่ 
การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
12 ท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดคือยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2560) 
 ท่ีผา่นมาส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ดา้นการสร้างความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดพ้ฒันาความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ยกระดบัใน
ทกัษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคา้และบริการ ท่ีเป็นการป้องกนั
สินคา้และบริการน าเขา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ทั้งน้ีประเทศไทย
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ได้เข้าสู่การเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) อย่างเป็นทางการตั้ งแต่  
พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนเป็นองค์การท่ีมีเพียงหน่ึงวิสัยทัศน์  หน่ึงอัตลักษณ์ หน่ึง
ประชาคม (one vision, one identity, one community) ซ่ึงมีสามเสาหลักด้วยกันคือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
(ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC) (จุไรรัตน์ แสงบุญน า, 2558) โดยเสาหลกัท่ีสมาชิก
อาเซียนให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีนอกเหนือจากจะเน้น
ความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศต่าง ๆ ภายในสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัแลว้ 
ยงัจะเนน้การคา้และการลงทุนระหวา่งอาเซียนสามประเทศตะวนัออก คือจีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น 
(อาเซียน+3) และอาเซียนกบัอีกหกประเทศคือ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย (อาเซียน+6) ซ่ึงคาดวา่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางการคา้และการแลกเปล่ียนขา้มชาติและขา้ม
ภูมิภาคอย่างมหาศาล อนัจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพใน
การคา้ขา้มชาติและภูมิภาคเป็นหลกั ส าหรับกลุ่มคนในระดบัรากหญา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อวิถีชีวิตประชากร ขบวนการคา้มนุษย ์ราคาพืชผลทางเศรษฐกิจท่ี
ตกต ่าอนัเน่ืองมาจากการทะลกัเขา้มาของผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบา้น การถูก
บงัคบัให้ยา้ยออกจากถ่ินฐานบา้นเกิดเน่ืองจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและบริษทัขา้ม
ชาติ (กรมพฒันาอาชีพ, 2560)  
 ดว้ยเหตุน้ี ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติจึงได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจยัของชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวิสัยทศัน์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ 
“ประเทศไทยมีโครงการและใช้งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน” โดยมีการ
ก าหนดพนัธกิจการวจิยัของชาติ คือ “พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศ
ให้สูงข้ึนและสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและ
แพร่หลาย รวมทั้งใหเ้กิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงวิจยัอยา่ง
มีประสิทธิภาพและท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพ
และความสามารถเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ โดยมีเป้าประสงคก์ารวจิยั คือการสร้างเสริมองคค์วามรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งสมดุลละ
ย ัง่ยืน แต่ตอ้งค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร ป่าไมแ้ละประมง รวมทั้งการพฒันาและจดัการองค์ความรู้และภูปัญญา
ท้องถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างย ัง่ยืน 
นอกจากน้ีย ังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
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อุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การพฒันาด้านพลงังาน โลจิสติกส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศ ภายใต ้
การเปล่ียนแปลง ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทั้ง สัมพนัธภาพกบัประเทศเพื่อน
บ้าน และสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) โดยด าเนินการบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยมีกลยุทธ์ล าดับท่ี 1 ท่ีส าคัญมาก คือ กำรสร้ำงมูลค่ำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรพึง่พำตนเองของเกษตรไทย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบับริบทของไทยซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรมมาเป็นเวลานาน ทั้งน้ี ภายใตแ้ผนการวิจยั 
ท่ี 1.1 ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัการการพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
น าไปสู่การแข่งขนัและการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขา้ว (รวมถึงขา้วพื้นเมือง) ยางพารา 
ข้าวโพด ปาล์มน ้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง พืชผกั ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2559) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การเกษตร (พ .ศ.2556-2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี มุ่ ง เน้นให้ เกิดการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นเกษตร และสร้างความเขม้แข็งของเกษตรกร และภาคเกษตรกรรวมถึง
การบูรณาการส่งเสริมภาคการเกษตรเชิงพื้นท่ี การพฒันาศกัยภาพ การส่งเสริมการเกษตร ให้ได้
อยา่งย ัง่ยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) ภายใตก้ารเขา้ร่วมในประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ประเทศไทยไดก้ าหนดใหยุ้ทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึง
ให้ความส าคญัดา้นน้ีมาก ๆ กบัการซ่ึงไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่จะท าอย่างไรท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อหลุดพน้จากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง (Growth & 
competitiveness) ให้ไดแ้ละมีวิธีการอย่างไร รัฐบาลไดก้ าหนดเป้าหมายดงักล่าวคือ นโยบายการ
ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียนใหเ้กิดประโยชน์ต่อการตอบโจทยก์ารวจิยั
ในดา้นน้ี และหากมองถึงความย ัง่ยืนบนฐานการพฒันาแบบพึ่งตนเอง อาจปฏิเสธไม่ไดว้า่ บริบท
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจของการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคม
อาเซียนในการพฒันาประเทศ และลดผลกระทบจากการเช้าสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งรู้เท่าทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง โดยนอ้มน าหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ได้พระราชทานไวม้าประยุกต์ใช้ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จาก
ประชาคมอาเซียนอยา่ง “พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอ่ืน แต่ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อกา้วเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอยา่ง “มีเหตุผล” เพื่อให้มี 
“ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี” ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
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สังคมท่ีมีความก้าวหน้า อย่างสมดุล มัน่คง และย ัง่ยืน (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2560) 
 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือวา่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
เม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จาก
สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกันทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่าย
สาธารณูปโภค เช่น ถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ จึงมีความพร้อม
ในการพฒันาด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สูง การกระจายตัวของ
เศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น โดยช่วงท่ีผ่านมาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ปิด
ศูนยป์ระชาคมอาเซียน รองรับการประสานงานทุกภาคส่วน ขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีการจดัตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ ตาม 3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดัเป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และปลดัจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นประธานคณะอนุกรรมการการเมืองและความมั่งคงอาเซียน และมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ ซ่ึงหากพิจารณาถึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้ น ข้อดีของ
ปรากฏการณ์เปิดเสรีอาเซียนส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดห้ลายประการ 
เช่น เศรษฐกิจการคา้คึกคกัข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจดา้นการเกษตร การผลิตอาหาร ร้านคา้ การศึกษา 
และการแพทย ์โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางมานานและมากข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงในภูมิภาคเหนือ
ของไทย รวมถึงจีนตอนใต้ พม่าและลาวตอนบน ล้วนมุ่งสู่จงัหวดัเชียงใหม่ทั้ งส้ิน (วีระศกัด์ิ  
สมยานะ, 2559) 
 ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวจิยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ไดโ้จทยว์ิจยั ซ่ึงการ
ท า Pre-research คร้ังน้ีได้จดัข้ึนในวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
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ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  
และ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ (อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความกรุณาจาก  
ศ.ดร.อภิชัย พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกับ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 11 ดา้น จากทิศทางของการเปิดอาเซียน ไดแ้ก่ 
  (1) ปัญหาดา้นประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ขา้ว
และล าไย เพื่อการส่งออกสู่อาเซียน เป็นตน้ 

(2) ปัญหาด้านการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
การตลาดในระดบัอาเซียน เช่น การน าขา้วในประเทศไทยไปแข่งขนักบัขา้วของประเทศเวยีดนาม 
เป็นตน้ 

(3) ปัญหาด้านการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศกัยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบท่ีตอ้งโปร่งใสและชดัเจน ไดม้าตรฐานใน
ระบบอาเซียนหรือระดบัโลก เพราะจะท าให้สินคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและ
เขา้ตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

(4) ปัญหาด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรของจงัหวดั
เชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

(5) ปัญหาด้านการบริหารกลุ่มธุรกิจเกษตรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูป
พืชผลทางเกษตรท่ีตอ้งพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีพร้อม
และสามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(6) ปัญหาด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนกัทางความคิด ตระหนกัรู้ถึง
ผลกระทบของสารเคมีและความไม่ปลอดภยัของอาหารในปัจจุบนั ซ่ึงหากแกไ้ขปัญหาตรงจุดน้ี
ไดจ้ะท าใหสิ้นคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและตอ้งการบริโภคของอาเซียนมาข้ึน 
  (7) ปัญหาด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนกัทางความคิด และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์ผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนระบบ
มาตรฐานของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จะแข่งขนัในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(8) ปัญหาดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่การวางแผนระบบการผลิต การตลาด การแปร
รูป การเพิ่มมูลค่า และการเก็บรักษา ท่ีตอ้งพฒันาสร้างสรรคแ์ละเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีอยา่ง
เหมาะสมและตอ้งแข่งขนัในอาเซียนได ้

(9) ปัญหาดา้นการต่อยอดการวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(10) ปัญหาด้านการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล จนถึงการวิเคราะห์
องค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพ ควร
แก่การต่อยอดการจดัการความรู้ แลกเปล่ียนระหวา่งเกษตรกรใหม้ากข้ึน 

(11) ปัญหาด้านการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน สู่การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของชุดโครงการวจิยั 
 จากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ ง 11 ด้าน ต่อชุมชนท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ ในฐานะ
หน่วยงานการศึกษาเพื่อท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ มีวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมุ่งปฏิบติัภารกิจเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มีหน่วยงานระดบั
คณะท่ีมีความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ต่อการตอบโจทยปั์ญหาของชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง  
11 ดา้น ขา้งตน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 คณะไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  
แต่ละคณะต่างมีนักวิชาการและนักวิจัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2558) ดงัน้ี 
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 คณะวิทยาการจดัการ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์งานวิจยัและส่งเสริมการบริการ
วิชาการและการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่สังคม โดยเฉพาะด้านธุรกิจชุมชน (คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) ส าหรับคณะครุศาสตร์ วิสัยทศัน์ดา้นการวิจยัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสนองตอบความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน เป็นศูนยข์องการศึกษา
คน้ควา้วิจยัของชุมชน โดยมุ่งสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่, 2559) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทศัน์พัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
เครือข่ายชุมชนท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่สังคม และพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีวสิัยทศัน์วา่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ น าพาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่สากลโดยเนน้พนัธกิจคือ ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานวชิาชีพและสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมจากงานวจิยั เพื่อพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สู่สากล สู่การเป็นแหล่งบูณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ท้องถ่ิน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2559) และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปรัชญาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสร้างบณัฑิตเพื่อผลสัมฤทธ์ิทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติสามารถสร้างผลผลิตได้และขายเป็น เน้นการพัฒนาการเกษตรท่ีย ัง่ยืน (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตและให้โอกาส
ทางการศึกษาดา้นวิชาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรและสนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม
โดยจดัการศึกษาท่ีค านึงถึงความสมดุล และความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม วิถี
ชี วิ ต  ป ระ เพ ณี  ศิ ลป วัฒนธรรม  และ ภู มิ ปัญญ าท้อ ง ถ่ิน  และให้ บ ริก ารวิช าก ารด้าน
เทคโนโลยกีารเกษตรแก่ชุมชน 
 ด้วย เห ตุ น้ี นัก วิจัยภ ายใต้พัน ธ กิ จทั้ ง  5 คณ ะ คื อ  คณ ะวิท ยาก ารจัดการ  คณ ะ 
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงมีความมุ่งมัน่และมีความพร้อมท่ีจะ
ตอบโจทยก์ารวิจยัทั้ง 11 ดา้น ขา้งต้น โดยการจดัท าชุดโครงการวิจยัเร่ือง “กำรวิจัยและพัฒนำ
ศักยภำพภำคกำรเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรแข่งขันในประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Research and developing the 
potentiality of Chiang Mai agricultural community creatively for ASEAN Economic 
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community competition base on sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC)” 
ซ่ึงมีโครงการวจิยัยอ่ย จ านวน 11 โครงการ ไดแ้ก่ 
  โครงการย่อยท่ี 1 การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 2 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการยอ่ยท่ี 3 การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการยอ่ยท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 6 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  โครงการยอ่ยท่ี 8 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 9 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 10 การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  โครงการย่อยท่ี 11 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โดยมีเป้าหมายของการวิจยัเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวัด
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนัจะน าไปสู่การเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่กับหน่วยงานท่ีบูรณาการร่วมกันในงานวิจยัคร้ังน้ี รวม 18 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ 1) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 2) สมาคม SME แห่งประเทศไทย    
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5) มหาวิทยาลัยพาย ัพ                  
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6) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลยัพะเยา 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 9) มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 10) ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 11) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 12) ส านักงาน ปปช.เชียงใหม่ เขต 5 
(เชียงใหม่) 13) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14) กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 15) พฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 16) สถาบนัการจดัการเพื่อชนบทและสังคม (Rural 
and Social Management Institution: RUSMI) 17) ส านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน และ 18) ศูนย์
คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  
1.2.2 เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ  านวน 11 ประเด็น ไดแ้ก่  

 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 2) เพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 

 3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน 

 4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
กรอบประชาคมอาเซียน 

 5) เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 6) เพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

 8) เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 9) เพื่อต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  ให้ เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 10) เพื่อจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

 11) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 โครงการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอยา่งสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้ ง 11 ด้าน ในการขยายผลต้นแบบการพฒันาภาคเศรษฐกิจ
การเกษตรในระดบัภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ในแต่ละด้าน เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอยา่งสร้างสรรค ์บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่การวเิคราะห์หาแนวทางในประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ชุมชน โครงการวิจยัคร้ังน้ี อาศยั
วิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละด้านให้
สามารถแข่งขนัไดใ้นอาเซียน (AEC) จนไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จ านวน 32 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2561) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ให้ได้
ตน้แบบ การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 ชุมชน และ
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 3 
(พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 100 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอ
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อม
กับประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ สู่ การแข่งขนัใน อาเซียน (AEC) อนัจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อ
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ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/ตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตัวอย่างในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการ ใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์(purposive 
sampling) มีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้ งส้ิน 32 ต าบล 62 ชุมชน และคัดเลือกให้ เหลือ 17 ต าบล  
20 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
32 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 
   3.3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้แบบ
ส ารวจ Diamond Model ของ Michael E. Porter (ภาคผนวก ง) 
   3.4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
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1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  
 1.5.2 ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ  านวน 11 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  2) การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 
  3) ทราบแนวทางการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 
  4) การส่งเสริมการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ใน
ประชาคมอาเซียน 
  5) การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  6) การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  7) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  8) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   9) การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10) การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  11) มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.6 นิยามศัพท์ 
ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มชุมชนประจ าต าบลของทั้ ง 207ต าบล จังหวัด

เชียงใหม ่
ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนหรือสังคมท่ีมีการเพาะปลูกพืช

ต่าง ๆ รวมทั้ง การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง ชุมชนเกษตรจึงตอ้งจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึง
เรานิยมเรียกวา่ผลผลิตทางการเกษตร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) หมายถึง การท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นครอบครัวเดียวกนัท่ีมีความแข็งแกร่งและมีภูมิตา้นทานท่ีดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพ
ความอยู่ ท่ี ดี  ปลอดภัย และสามารถค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่ง ข้ึน ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน และ
ประชาชนของประเทศอาเซียนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทั้ง 3 เสาหลกั 
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Competition) มีเป้าหมายให้อาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นแผนงาน
บูรณาการด าเนินงานให้ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 4 ด้านคือ (1) การเป็นตลาด 
และฐานการผลิตเดียว (2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอ และ (4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก  
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาท่ี ช้ีถึงแนวทาง 
การด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั การพฒันาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วหนา้ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
 กำรวจัิยและพัฒนำ (Research and Developing) หมายถึง การวิจยัท่ีมุ่งเนน้น าผลงานวจิยั
ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลท่ีชัดเจนในการพัฒนาตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาทรัพยากรน ้ า การเกษตร  
การพฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาชุมชน และการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
นักวิจยัและพฒันาท างานวิจยัตามความตอ้งการของผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจยัเป็นหลกั ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีส่ือสารและคมนาคม และอ่ืน ๆ ท่ีเน้น
ผลผลิตสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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 กำรบริหำรจัดกำร (Administrative Management) หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบติังานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หน้าท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าท่ี  (Authority)  
(3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society) (5) การวางแผน 
(Planning) (6) ก ารจัดองค์ก าร  (Organizing) (7) ก ารบ ริห ารท รัพ ยากรม นุษย์  (Staffing)  
(8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) 
และ (11) การงประมาณ (Budgeting)  
 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต (Efficiency) หมายถึง ผูป้ระกอบการมีการพิจารณาถึง 
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ย่างจ ากดั (บุคคลากร ส่ิงของ เงินทุน ขอ้มูล ข่าวสาร และเวลา) ให้คุม้ค่า
ท่ีสุด เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นการเพิ่มผลผลิตนั้นเอง 
 มำตรฐำน (Standard) หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ  ท่ี
แพร่หลายแก่บุคคลทัว่ไป ก าหนดข้ึนโดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผลจากการพิจารณาร่วมกนัโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 เกษตรอินทรีย์  (Agricultural Organic) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้าน
การเกษตรแบบองคร์วมท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ
โดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติหลีกเล่ียงการใช้วตัถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว ์หรือ
จุลินทรีย ์ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพนัธุกรรม (genetic modification) หรือพนัธุวิศวกรรม 
(genetic engineering) มีการจดัการกบัผลิตภณัฑ์โดยเนน้การแปรรูปดว้ยความระมดัระวงัเพื่อรักษา
สภาพการเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอน 
 กำรตลำด (Marketing) หมายถึง ระบบของการด าเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดท่ีก าหนดข้ึน 
เพื่อวางแผนเก่ียวกบัการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด และการจ าแนกแจกจ่ายผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ เพื่อใชบ้  าบดัความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ในปัจจุบนัและผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้ในอนาคต 
 เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีสร้าง “มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ” และ“คุณค่าทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกได ้
หรือพูดง่าย ๆ คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด” 
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 ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ (Commercial and Public) หมายถึง ผลดีท่ีเกิดข้ึน
จากการด าเนินงาน โดยประโยชน์เชิงพาณิชยเ์นน้รายได ้และผลก าไร เป็นหลกั ส่วนประโยชน์เชิง
สาธารณะเนน้ใหเ้กิดความอยูดี่มีสุขกบัประชาชนเป็นหลกั 
 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
องค์กร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ (1) ความรู้
ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ 
บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม และ (2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 วิสำหกิจชุมชน  (Community Enterprise) หมายถึง การประกอบการโดยชุมชนท่ีมี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตทั้งด้านการผลิต การคา้ และการเงิน และตอ้งการใช้
ปัจจยัการผลิตน้ีให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายไดแ้ละ
อาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ แบ่งทุกขแ์บ่งสุขซ่ึงกนัและกนั โดยผา่นการประกอบกระบวนการของชุมชน (อานนัท ์
ตะนยัศรี, 2555) 
 สินค้ำเกษตร  (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือการป่าไม ้และผลพลอยไดข้องผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว 
 กำรส่งเสริมกำรเกษตร (Agricultural Extension) หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาท่ี
มุ่งพฒันาความรู้ ทศันคติ และทกัษะเก่ียวกบัการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร แม่บา้นเกษตรกร
และเยาวชนเกษตร เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดบัความ
เป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหดี้ข้ึน 
 ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food safety) หมายถึง การท่ีอาหารจะไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ข้ึนแก่ผูบ้ริโภคเม่ือกินอาหารนั้นโดยท่ีมีข้อแมว้่าจะตอ้งมีการจดัเตรียม ปรุงผสมและกินอย่าง
ถูกตอ้งตามท่ีมุ่งหมายส าหรับอาหารนั้น ๆ ดว้ย การท่ีอาหารจะก่อให้เกิดอนัตรายข้ึนกบัผูบ้ริโภค
ไดน้ั้น ก็เน่ืองมาจากอาหารนั้นไดมี้การปนเป้ือนของตวัก่ออนัตราย 
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 มูลค่ำเพิ่ม (Value-added) หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของระดับศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจดัการภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย 
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการ เม่ือต้องการท างานบางอย่าง ต้องมีความรู้ในสิ่งนัน้ 
มีความพยายามและมุ่งมัน่ในการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสดุ หากมนุษย์มีการท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน 
ก็จะเกิดมมุมองท่ีตา่งกนั ผลสดุท้ายงานท่ีท าก็จะเกิดประโยชน์สงูสดุ 




