
 
บทที ่6 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
 
 การวจิยัไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัใน
ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ งหมด 20 กลุ่ม
เกษตรกร ในจงัหวดัเชียงใหม่ อาศยัการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond 
Model ของ Michael E. Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและ
ทา้ทายสู่ความเป็นเลิศต่อการพฒันากลุ่มเกษตรกรทั้ง 9 ดา้น ซ่ึงแบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขดา้น
ความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related 
and supporting industries) 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy Structure and 
Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) จากนั้นน าไปจดัท า
การจดัการความรู้ (KM) และประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการ ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 การศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
 6.1.1 กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 กว่าครัวเรือน โดยจะท า
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง แบ่งเป็นกลุ่มเล้ียงปลา จ านวนสมาชิก 40-50 คน 
และกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว/ปลาส้ม จ านวนสมาชิก 10-20 คน ในกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีทกัษะความ
ช านาญในด้านการท าเกษตรในระบบอินทรีย ์และมีสมาชิกในกลุ่มอีก 12 ราย ท่ีท าการเกษตร
อินทรียแ์ละไดรั้บมาตรฐานการปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Agriculture Practice,GAP) หรือ
safety level (GAP) กลุ่มเกษตรกรไม่มีตน้ทุนดา้นแรงงาน เน่ืองจากจะเล้ียงปลาและดูแลกนัเองใน
แต่ละครัวเรือน ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ (1) ค่าวตัถุดิบ ประมาณ 
5,500 บาท (2) ค่าถุงบรรจุภณัฑ ์ถุงละ 10 บาท และ (3) ค่าสต๊ิกเกอร์ฉลากสินคา้ ดวงละ 5 บาท 
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  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียว ซ่ึงสามารถเพาะปลูกพืชได ้
ทุกชนิด และพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรใกล้กับแหล่งน ้ า (แม่น ้ าแม่กวง และแม่น ้ าปิง) ดังนั้น สภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้ า
เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรมีสมาชิกท่ี เช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาด และ 
การแปรรูป และยงัมีสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นอาสาสมัครด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีเคยให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมดา้นความรู้ ดา้นการผลิต การเล้ียง
ปลาในระบบอินทรีย ์และการดูแลระบบการเล้ียงปลา จาก กรมวิชาการเกษตร ส านกังานประมง
จงัหวดัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และเทศบาลต าบลชมภู 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใด ๆ  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท์ ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร และมี webpage ของกลุ่มเกษตรกร 
ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยู่
ในระดบัท่ีดี สภาวะแวดลอ้มดี และบริเวณใกลเ้คียงกลุ่มเกษตรกรส่วนมากจะท าเกษตรอินทรีย ์
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ปลานิลแดดเดียวและปลานิลส้ม) ของกลุ่มเกษตรกร จะขายส่งแก่
มหาวิทยาลัยแม่โจท้ั้ งหมด ในส่วนความต้องการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรมีคุณภาพท่ีสูง ปลอดภยั สะอาด และมีรสชาติท่ีดี 
มีการบรรจุภัณฑ์แบบสูญญากาศ การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs)  
การซ้ือขายจะจ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่เกษตรกรทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้ 
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  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดับประเทศ โดย 
ผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่มลูกคา้ประจ ารายใหญ่ โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ใน
ระดบัท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ทางกลุ่มไม่สามารถผลิตให้ไดจ้  านวนมากตามความตอ้งการของ
ตลาด เน่ืองจากทางกลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณสินคา้ในแต่ละรอบการผลิตได ้เพราะกลุ่ม
เกษตรกรใชก้ารเล้ียงแบบอินทรียท์ั้งหมด ปลาจึงเจริญเติบโตตามธรรมชาติ น ้ าหนกัและขนาดจึง
ไม่แน่นอน 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะขนส่งสินคา้เกษตร (ปลานิลแดดเดียวและปลานิลส้ม) ให้ลูกคา้ด้วยตนเอง 
ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) มีเพิ่มสูงข้ึน
เร่ือย ๆ เพราะผูบ้ริโภคปัจจุบนัหนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน และสินคา้ของกลุ่มมีความน่าเช่ือถือ 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรมีตลาดเฉพาะ 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาในด้านการตลาด และ 
การพฒันาตวัสินคา้เกษตรให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดในทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงการแปรรูปสินคา้ 
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ให้หลากหลาย ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่ม
เกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบในประเด็นน้ี  
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือกรมวิชาการเกษตร ส านกังานประมงจงัหวดั
เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และเทศบาลต าบลชมภู 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 
 
  
  



239 
 

 6.1.2 กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   ผูน้ ากลุ่มคือ นายอธิคม วรรณเวก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต
ล าไยจมัโบ ้และเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลต่าง ๆ แก่เกษตรกรผูป้ลูกล าไยในชุมชน ปัจจุบนัสมาชิกกลุ่มเร่ิม
มากข้ึนเร่ือย ๆ ทางกลุ่มเกษตรกรไม่มีตน้ทุนดา้นแรงงาน เน่ืองจากเพาะปลูกและดูแลกนัเองในแต่
ละครัวเรือน ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ ค่าสูบน ้า สัปดาห์ละ 200 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกับการปลูกล าไย 
และพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรใกล้กับแหล่งน ้ า (แม่น ้ าแม่กวง และแม่น ้ าปิง) ดังนั้น สภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรมีสมาชิกท่ีเช่ียวชาญด้านการผลิต ในเร่ือง การลดต้นทุน 
การผลิต และการพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร (ล าไย) อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ดา้นการผลิตแก่ชุมชนเกษตรกรอ่ืนนอกพื้นท่ี ส่วนหน่วยงานท่ีเคยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้
แก่กลุ่มในเร่ือง การผลิต โดยเฉพาะการผลิตสินคา้เกษตรในระบบอินทรีย ์จาก ส านกังานเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และกรมการพฒันาชุมชน ส่วนดา้น
การเงิน/บญัชี ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) และส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรเคยได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ประมาณ  
ร้อยละ 20 และทุนของตนเอง ร้อยละ 80 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้ น ท่ี มีถนนเพื่ อขนส่งสินค้าท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีทั้ งระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงทางกลุ่มมี 
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การติดต่อกนัผา่นทาง line และ facebook ดว้ย ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึง
ทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี และมีทรัพยากรในการผลิตท่ีสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ล าไยจมัโบ)้ ของกลุ่มเกษตรกร จะมีทั้งการขายส่งและขายปลีก ใน
ส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) 
สินคา้เกษตรจะมีการคดัเกรดและคุณภาพโดยผูซ้ื้อ การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory 
buyer needs) การซ้ือขายจะใชว้ธีิการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (แบบ pre-order) จ่ายเงินก่อนส่ง
สินคา้ไปใหผู้บ้ริโภค 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดับประเทศ โดย 
ผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่มพ่อคา้คนกลางรายใหญ่ โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่น
ระดบัท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนความรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของกลุ่ม
เกษตรกรส่วนใหญ่จะทราบจากส่ือออนไลน์ 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะจดัส่งสินคา้เกษตร (ล าไยจมัโบ)้ ให้ลูกคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ี
มีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) สินคา้เกษตรของกลุ่มจะเนน้การผลิตท่ี
มีคุณภาพ มาตรฐานของสินคา้ (ปลอดภยั) และรสชาติของล าไยท่ีอร่อย 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรมีลูกคา้ประจ า 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร กลุ่มเกษตรกรต้องการแก้ไขปัญหา เร่ือง ราคาล าไยท่ีตกต ่า 
ตอ้งการรวมกลุ่มเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรองราคาสินคา้ และสร้างกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและมี
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ความย ัง่ยืน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) สินคา้เกษตร (ล าไย) มีการแข่งขนั
ในตลาดสูง 
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบเร่ืองราคาผลผลิตท่ีตกต ่า และการแข่งขนัของ
สินคา้ท่ีสูง เช่น การเขา้มาของล าไยพนัธ์ุอ่ืนจากจนัทบุรีท่ีมีคุณภาพมากกวา่ ท าให้ราคาตลาดของ
ล าไยในพื้นท่ีตกต ่าลง  
 6.1.3 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน ในกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความ
เช่ียวชาญในดา้นการเพาะปลูก การดูแล และการเก็บเก่ียวผลผลิต (ล าไย) ส่วนตน้ทุนดา้นแรงงาน 
จะมีค่าจา้งแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต แบ่งเป็นค่าแรงงานเก็บล าไย วนัละ 200 บาท/คน และ
ค่าแรงงานข้ึนเก็บล าไยจากต้น วนัละ 500 บาท/คน และต้นทุนในด้านการจัดการของกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ (1) ไม้ค  ้ าต้นล าไย จ านวน 50 เล่ม เล่มละ 25 บาท รวมทั้ งหมด 1,250 บาท  
(2) ปุ๋ยเคมี 5,000 บาท/รอบการผลิต (3) ฮอร์โมน 1,600 บาท/รอบการผลิต และ (4) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ประมาณ 5,000 บาท/ปี 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินด าเหนียว ซ่ึงเหมาะสมแก่การเพาะปลูก
ล าไย และมีแหล่งน ้าแหล่งน ้าธรรมชาติใกลพ้ื้นท่ีเพาะปลูก ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร โดยเฉพาะล าไย และมีน ้าเพียงพอต่อ
การเพาะปลูกพืช 
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  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรมีสมาชิกท่ีเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การเพาะปลูก การดูแล 
และการเก็บผลผลิต (ล าไย) และยงัมีหน่วยงานท่ีเคยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร
ในด้านการผลิต ประเด็น การเพาะปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และ 
ดา้นการเงิน/บญัชี การท าบญัชีครัวเรือน จาก กรมพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใด ๆ  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีระบบอินเตอร์เน็ตใน
บางพื้นท่ี และสัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุมทั้งชุมชน ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้า
เขา้ถึงทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนและเกษตรกรในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี  
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้อ งการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินคา้เกษตร (ล าไย) ของกลุ่มเกษตรกร จะขายส่งแก่พ่อคา้คนกลางทั้งหมด ใน
ส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) 
สินคา้เกษตรจะขายตามราคาเกรดของลูกล าไย ซ่ึงราคาจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกลไก
ของตลาด โดยการแบ่งเกรดลูกล าไยจะแบ่งโดยใช้เคร่ืองร่อนล าไย ตามเกรด AA/A/B และ C  
การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่
เกษตรกรทนัที 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน โดยผูซ้ื้อ
หลกั คือ กลุ่มพ่อคา้คนกลางรายใหญ่ผ่านโรงงานรับซ้ือล าไย โดยอตัราส่วนการเติบโตของความ
ตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึนกวา่ปี 2559 เพราะสินคา้เกษตรมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง  
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะขนส่งสินคา้เกษตร (ล าไย) ไปขายด้วยตนเอง โดยรถยนต์ ส่วนอิทธิพลและ
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ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ โรงงานรับซ้ือล าไยมีความ
ตอ้งการสินคา้เกษตรในปริมาณท่ีมาก 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรท าในระดบัชุมชน 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต และเป้าหมายบุคลากร คือ สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรยงัตอ้งการพฒันาองค์
ความรู้ทั้ งด้านการพฒันาการผลิต การพฒันาด้านการตลาด และการรักษามาตรฐานสินคา้ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บ
ผลกระทบในประเด็นน้ี  
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มได้รับความช่วยเหลือด้านความรู้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และ 
กรมพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรมักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเร่ืองของภัยแล้ง และ 
น ้าท่วม ท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีลดลง คุณภาพของสินคา้ท่ีแยล่ง 
 6.1.4 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญ
ในดา้นการผลิตสินคา้เกษตรจากประสบการณ์ ในดา้นตน้ทุนแรงงาน ไดแ้ก่ (1) ค่าแรงงานปลูก
ขา้ว ปีละ 800,000 บาท/กลุ่ม เฉล่ียค่าแรงต่อวนั คนละ 200 บาท (2) ค่ารถไถ ไร่ละ 1,000 บาท  
(3) ค่าปลูก ไร่ละ 1,300 บาท (4) ค่าเก่ียว ไร่ละ 1,200 บาท (5) ค่าตี ไร่ละ 600 บาท (6) มูลววั ไร่ละ 
500 บาท และ (7) กากน ้ าตาล ไร่ละ 500 บาท ส่วนต้นทุนในด้านการจดัการ ค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
ประมาณคร่ึงหน่ึงของรายรับท่ีเกษตรกรไดรั้บต่อปี และภาษีท่ีดิน/ภาษีโรงเรือน ปีละ 65 บาท 
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  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ซ่ึงเหมาะสม
กบัการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะขา้ว ถัว่เหลือง ล าไย และผกั พื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งน ้ า คือ 
ชลประทานแม่แตงและบ่อน ้ าต้ืน ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูก
มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร มีพื้นท่ีกวา้งขวาง และมีน ้าเพียงพอต่อการท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญในทุกดา้นการผลิต สามารถปลูกพืชได้
หลากหลาย เช่น ขา้ว ถั่วเหลือง และผกัสวนครัว อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้าน 
การผลิต และการท าน ้ าหมกั ปุ๋ยหมกั ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และเทศบาล
ต าบลหนองแก๋ว และความรู้การข้ึนแปลงเกษตร การท าโรงเรือน เทคนิคในการขายผกั และวธีิการ
ท าขนมขา้วก ่าตม้จ าหน่าย ให้แก่คนในชุมชน และเป็นวิทยากร เร่ือง การใช้เช้ือชีวินทรีย ์ให้แก่
ผูอ่ื้นท่ีสนใจ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ เร่ือง การผลิต การท าปุ๋ย
หมกั น ้าหมกั น ้าส้มควนัไม ้และการผลิตเช้ือ จากเทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา ศูนยเ์รียนรู้เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบา้น สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ (เร่ือง การวิเคราะห์ดิน และการผลิตดินจาก
สารเร่ง) ศูนย์จดัการศตัรูพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง ศูนยชี์วินทรีย ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ส่วนดา้นการตลาด จาก มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท และ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา และด้านการเงิน/บัญชี ในเร่ือง การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
จากส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท์ ท่ีครอบคลุมทั้งพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึง 
ทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี และมีทรัพยากรในการผลิตท่ีสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินค้าเกษตร (ข้าว) ของกลุ่มเกษตรกรจะขายส่ง ร้อยละ 80 และขายปลีก  
ร้อยละ 20 ซ่ึงจากการผลิตทั้งหมด 3 ไร่ โดยจะน าขาย 2 ไร่ 1 งาน ผลผลิตอีก 3 งาน เกษตรกรจะ
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เก็บไว้รับประทานเอง ในส่วนความต้องการของผู ้ซ้ือ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตร (ข้าว) แบ่งขายเป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้าวท่ีสี
แล้ว เป็นข้าวผสม (มีชนิดอ่ืนปนมาด้วย) ขายตามคุณภาพและราคาตามกลไกของตลาด และ  
(2) ขา้วเปลือก มี 2 เกรด คือ ขา้วเปลือกเต็มเมล็ด ขายกิโลกรัมละ 15.5 บาท และขา้วเปลือกไม่เต็ม
เมล็ด (ข้าวลีบ) ซ่ึงราคาจะลดลงตามราคาท่ีโรงงานรับซ้ือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ 
(Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะมีผูซ้ื้อจะมีค าสั่งซ้ือมาก่อน พร้อมท าสัญญาการซ้ือขาย
ไม่ต ่ากวา่ 100 กิโลกรัม จ่ายเงินทั้งหมดใหแ้ก่เกษตรกร หรือผูซ้ื้อสั่งจองท่ีตลาดกลาง 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดับประเทศ โดย 
ผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่มพ่อคา้คนกลาง (สหกรณ์) และขายโดยตรงให้แก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยอตัราส่วน
การเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ในระดบัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ ส่วนความรู้และ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะทราบจากค าบอกกล่าวของคนท่ี
เคยซ้ือมาก่อน และจากการประชาสัมพนัธ์ของเกษตรกรเอง 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผู ้ซ้ื อจะเดินทางเข้ามาซ้ือขายสินค้าเกษตรท่ีฟาร์ม ส่วนอิทธิพลและปัจจัยท่ี มี ต่อ 
ความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ผูซ้ื้อมัน่ใจและศรัทธาในตวัสินคา้ จึงท าให้ความตอ้งการของสินคา้มีอยูเ่ร่ือย ๆ ทั้ง
ลูกคา้ประจ าและลูกคา้รายใหม่ท่ีเขา้มา 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  เกษตรกรไม่มีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ซ่ึงเน้นคุณภาพสินคา้
เป็นส าคญั 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรต้องการขยายเครือข่ายการเพาะปลูกข้าว
อินทรียใ์ห้กวา้งขวางข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคขา้วอินทรียท่ี์มีคุณภาพดี ในราคาท่ีไม่สูง
มาก ส่วนเป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรต้องการให้สมาชิกกลุ่มมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มุ่งมั่นใน
อุดมการณ์ของตน และหมัน่ใฝ่หาความรู้เพื่อพฒันาสินคา้เกษตรของตนอยูเ่สมอ ส่วนการแข่งขนั
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ภายในประเทศ (Domestic rivalry) การแข่งขนัเร่ิมสูงข้ึน เพราะเกิดกลุ่มในลกัษณะเดียวกนัเพิ่ม
มากข้ึน และมีสินคา้ของกลุ่มในลกัษณะเดียวกนั  
 5) รัฐบาล (Government) 
  เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พัฒนามีโครงการท่ีช่วยสนับสนุนด้านการผลิตและ
การตลาด การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และอุดหนุนงบประมาณในเทศบญัญติั นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ 
ศูนยจ์ดัการศตัรูพืช มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ส านกังานเกษตรอ าเภอหางดง ศูนยชี์วินทรีย ์มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา และ
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 
 6.1.5 เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง ท าเป็น
ธุรกิจในครัวเรือน มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 4 คน โดยสมาชิกจะมีทกัษะและความช านาญต่าง ๆ 
ดงัน้ี (1) คุณสาธิต วงค์ศรีวิลยั มีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิต การเพาะปลูก การดูแล และ
การเก็บเก่ียวผลผลิต และ (2) คุณณัฐนิช กิตยานุรักษ์ มีทกัษะความช านาญในดา้นการตลาดและ
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ส่วนตน้ทุนในการด าเนินงานทางการเกษตร ได้แก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อ 

การผลิต โดยจะมีค่าจา้งแรงงาน วนัละ 300 บาท/คน ทั้งชายและหญิง (ตดัแต่งก่ิงทุกวนั) และ
กลุ่มเกษตรกรมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ ดงัน้ี (1) ค่าพนัธ์ุพืช 6,480 บาท (2)โรงเรือน จ านวน 
3 โ ร ง  
คิดเป็นเงินทั้งหมด 450,000 บาท (3) ปุ๋ย AB เดือนละ 5,000 บาท และ (4) ค่าใช่จ่ายอ่ืน 
ๆ ประมาณเดือนละ 10,000 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   เกษตรกรท าการเกษตรในระบบไฮโดรโปนิค ใช้ระบบน ้ าหยดในการ
เพาะปลูกเมล่อน และแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการเกษตรมาจากน ้าบาดาล มีถงัเก็บน ้า และถงัพกัน ้า จ  านวน 
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3 ถงั ดังนั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้ งของกลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมในการท า
การเกษตร (เมล่อน)  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในด้านการตลาด การประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
และการเงินการบญัชี เร่ือง การจดัท าบญัชีครัวเรือน นอกจากน้ีเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ในดา้นการผลิต และยงัมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือดา้น
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรในการพฒันาดา้นการผลิตในระบบอินทรีย ์จากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่ง ในพื้นท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท์ท่ีสามารถใช้ได้ในพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรได้มีการจดัท า 
facebook ใ น ช่ื อ  Charinphan. Melon. Garden แ ล ะ ID line คื อ 
@Charinphan.Melon เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร (เมล่อน) ส่วน
ระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอยู่
ในระดบัท่ีดี 

 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (เมล่อน) จะขายปลีกทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็น 
ขายทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 50 และขายหนา้ฟาร์ม ร้อยละ 50 ส่วนน ้ าเมล่อนสกดัเยน็ จะท าขาย
ร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ 
(Sophisticated and demand buyers) การซ้ือขายจะแบ่งตามเกรด คือ (1) เกรด 
A น ้ าหนกั 1.3 กิโลกรัม จะขายส่งในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ปลีกในราคากิโลกรัมละ 
100 บาท (2) เกรด B เล็ก ขายส่งในราคากิโลกรัมละ  45  บาท และขายปลีกในราคากิโลกรัม
ละ 65 บาท การคาดการณ์ ล่วงหน้าของผู ้ซ้ือ (Anticipatory buyer needs) จะมี
เง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ ผูซ้ื้อจะตอ้งโอนเงินค่าสินคา้ให้แก่เกษตรกรล่วงหน้า และเกษตรกรถึง
จะจดัส่งสินคา้เกษตรใหใ้นวนัถดัไป 

   



248 
 

  



249 
 

  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่ม
ลูกคา้ประจ าหน้าฟาร์มและกลุ่มลูกคา้ใน Facebook และ webpage ของฟาร์มเกษตรกร 
ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในต่างประเทศมี
ความตอ้งการเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ทางเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณท่ีมาก 
เพราะการเพาะปลูกจะเน้นคุณภาพท่ีสูง จึงตอ้งปลูกในปริมาณท่ีจ ากดั เพราะเกษตรกรจะไดดู้แล
อยา่งทัว่ถึง และจากเดิมทางเกษตรกรจะขายส่งสินคา้แต่เร่ิมเปล่ียนแปลงเป็นขายปลีกทั้งหมด เม่ือ 
2 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากทางเกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายของสินคา้ไดเ้อง ซ่ึงผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้
เกษตรโดยการบอกเล่าจากผูบ้ริโภครายก่อน ๆ การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต และการคน้หา
จากอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซต ์google 

  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูผ้ลิตจะจดัส่งสินคา้เกษตรโดยบริษทัขนส่งเอกชนเคอร่ี 
เอ็กซ์ เพรส  ส่วนอิทธิพลและปัจจัย ท่ี มี ต่อความต้องการในประเทศ (Influence on 

foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีของสินคา้ 
มีรสชาติท่ีอร่อย และราคาขายท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตร 
 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  เกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แต่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมผูผ้ลิต คือ (1) สถานท่ีตั้งของฟาร์มใกลต้วัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ (2) สายพนัธ์ุเมล่อน
ท่ีเกษตรกรใชเ้พาะปลูกเป็นสายพนัธ์ุญ่ีปุ่นแท ้สั่งซ้ือจากบริษทัเพื่อเกษตร และ (3) การผลิตสินคา้
ท่ีเนน้คุณภาพและความสะอาดเป็นหลกั 

 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองคก์ร คือ เป้าหมายหลกัเกษตรกรตอ้งการพฒันาการแปรรูปเมล่อนให้
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคในทุกวยั และการพัฒนาพื้น ท่ีฟาร์มสู่ 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) เร่ิมมีคู่แข่ง
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ทางการตลาดจ านวนมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตเมล่อนนอกโรงเรือน ซ่ึงจะขายในราคาท่ีถูกกวา่ 
การปลูกในโรงเรือน  
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสในการท าการเกษตร 
 6.1.6 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคมีสมาชิกทั้งหมด 120 ครัวเรือน 
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีทกัษะและความช านาญดา้นการท าเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ดา้นการท าเกษตรอินทรีย ์ 
และดา้นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ส่วนตน้ทุนค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต ไดแ้ก่ ค่าจา้งใน
การไถ ไร่ละ 1,000 บาท ค่าแรงงาน วนัละ 250 บาท และกลุ่มเกษตรกรมีตน้ทุนในดา้นการ
จดัการ ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า เดือนละ 300 บาท ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และข้ีววั กระสอบละ 15 บาท ข้ีไก่
และข้ีหมู กระสอบละ 35 บาท และค่าน ้ามนั เดือนละ 500 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปน
เหนียว ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดตามฤดูกาล และมีแหล่งน ้ าในพื้นท่ี
จากแม่น ้ าแม่ทา และล าห้วยต่าง ๆ ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมี
ความเหมาะสมในการท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นการผลิตแก่นกัศึกษา 
ISDSI และกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ และมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่
กลุ่มเกษตร ได้แก่ (1) ด้านการตลาด เกษตรกรได้ศึกษาดูงานและเข้าร่วมการอบรม จาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
แม่ โจ้ และสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่  (2) การแปรรูป  จากมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (3) การ
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ประชาสัมพันธ์ จากส่ือส านักข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ (4) การบัญชี เร่ือง บัญชี
ครัวเรือน จากองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรเคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก (1) กลุ่มเครือข่าย
เกษตรอินทรีย ์(2) สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยืน (3) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา (4) สหกรณ์ 

กรีนเนท จ ากดั (Green Net Cooperative) และ (5) กลุ่มองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางสามารถใช้ในการขนส่งสินค้า ในพื้นท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในบางพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร ส่วนระบบ
สาธารณสุขน ้ าประปาและไฟฟ้ายงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี แต่พื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรมีครบถว้น 
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ผกัปลอดสารพิษ) จะขายส่ง ร้อย
ล ะ  50 แ ล ะ ข า ย ป ลี ก  
ร้ อ ย ล ะ  50 ใน ส่ วน ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งผู ้ ซ้ื อ  ม าต รฐ าน  แ ล ะ คุณ ภ าพ ข อ ง สิ น ค้ า 
(Sophisticated and demand buyers) การซ้ือขายตามคุณภาพของสินค้าเกษตร 
โดยเกรด A จะขายส่งแก่พ่อค้าคนกลาง แล้วส่วนท่ีตกเกรดจะปลีกแก่ผูบ้ริโภคท้องถ่ินและ
บางส่วนจะท าการแปรรูป การคาดการณ์ ล่วงหน้าของผู ้ซ้ือ  (Anticipatory buyer 

needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ สั่งซ้ือสินคา้เกษตรแบบล่วงหนา้ (pre-order) 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และบริษทัท่ีรับซ้ือสินคา้โดยตรง ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการ
สินค้าอยู่ในระดับเพิ่มข้ึน มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่วนความรู้ ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ (Early home demand) จากส่ืออินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ 
นิตยสาร หนังสือด้านการเกษตร และจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งประเทศไทย 
(มกท.) 
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  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) เกษตรกรจะจัดส่งสินค้าให้แก่ผู ้ซ้ือด้วยตนเอง ส่วน
อิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ในราคาถูก และมีคุณภาพเกษตรอินทรียสู์ง  
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 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้เกษตรของกลุ่มเป็นพืชผกัพื้นบา้นและกลุ่มเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก  
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาระบบตลาด และ
ระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียแ์ม่ทาให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มอาชีพและ 
ทุกวยั และเป้าหมายบุคลากร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาประชาชนในชุมชนให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เป็นของตนเองอย่างย ัง่ยืน ส่วน 

การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบใน
ป ร ะ เ ด็ น น้ี 

มากนกั ซ่ึงจะมีการแข่งขนักนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้และการสนบัสนุนการด าเนินงาน
จากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัข่าวไทยพีบีเอส องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่ทา องค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยนื และสหกรณ์กรีนเนท จ ากดั (Green Net Cooperative) 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาในเร่ืองการควบคุมโรคพืชและโรคแมลง ผลผลิตท่ีไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้เพราะสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอนท าให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณในการ
ผลิตและโรงพืชได ้ส่วนดา้นโอกาส คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้
คนในชุมชนสนใจเขา้มาร่วมกลุ่มเกษตรกรมากข้ึน หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเขา้มาช่วยเหลือ
สนบัสนุนมากข้ึน และส่ือต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนกลุ่ม ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรเป็นท่ี
รู้จกัมากข้ึน 
 6.1.7 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
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  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
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  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ซ่ึงมีคุณกญัปวีร์ 
เกิดเจริญ เป็นผูน้ า และมีความเช่ียวชาญในด้านคุณสมบติัของดิน คุณภาพด้านการผลิตสินค้า
เกษตร และดา้นการตลาด รวมถึงการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในดา้นตน้ทุน
แรงงาน มีค่าแรงท่ีได้รับต่อวนัของเกษตรกร (ลูกจา้ง) ค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาท/เดือน ต่อ
จ านวน 9 ไร่ ส่วนต้นทุนในด้านการจดัการ ได้แก่ (1) ค่าน ้ าและค่าไฟฟ้า เดือนละ 2,000 บาท  
(2) ค่าเคร่ืองจกัร ประมาณเดือนละ 15,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเตรียมพื้นท่ี วนัละ 600 บาท  
รอบการผลิตละ 2 วนั คิดเป็น 1,200 บาท ค่าเก็บเก่ียวข้าว ไร่ละ 500 บาท และค่าสีข้าว ไร่ละ  
500 บาท) (3) ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ทั้ งหมด 9 ไร่ คิดเป็น 30,000 บาท (4) ค่าพัน ธ์ุข้าว จ านวน  
87 กิโลกรัม คิดเป็น 7,830 บาท และ(5) ภาษีท่ีดินและภาษีโรงเรือน ไม่เกิน 300 บาท/ปี (จ านวน  
8 ไร่ 3 งาน) 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินเหนียว ซ่ึงเหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช
สวนและขา้ว และพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรใกลก้บัแหล่งน ้ า (ล าน ้ าห้วยทราย) ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ทั้ ง
พื้นท่ีจะเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบอินทรีย์ทั้ งหมด ซ่ึงเกษตรกรหาความรู้เร่ือง  
การเพาะปลูก การสร้างตลาดสินคา้ ดา้นบรรจุภณัฑ์สินคา้ และการจดัการฟาร์ม ดว้ยตนเอง อีกทั้ง
ยงัมีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารมีทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท์ ท่ีครอบคลุมทั้งพื้นท่ี ซ่ึงทางเกษตรกรมีการติดต่อกันผ่านทาง line และ 
facebook ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี ทรัพยากรดินและน ้ามีความสมบูรณ์ 
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 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี) ของเกษตรกรจะขายปลีกทั้งหมด โดยผลผลิตท่ีได้
ในแต่ละรอบการผลิต เกษตรกรจะแบ่งเป็น 5:1  คือ เกษตรกรเก็บไวรั้บประทานเอง 1 ส่วน และ
ขายแก่ผู ้บริโภค 5 ส่วน ในส่วนความต้องการของผู ้ซ้ือ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรจะมีการคดัเกรดและคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และ
มีการแพ็คสินคา้แบบสูญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 60 บาท การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ 
(Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะใชว้ิธีการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า (แบบ pre-order) 
จ่ายเงินก่อนส่งสินคา้ไปใหผู้บ้ริโภค 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน โดยผูซ้ื้อ
หลกั คือ คนในชุมชน และลูกคา้ประจ า โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ใน
ระดบัคงท่ี ส่วนความรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ทราบจากส่ือออนไลน์และจากค าบอกกล่าวของคนท่ีเคยซ้ือมาก่อน 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะจดัส่งสินคา้เกษตร (ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี) ให้แก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) สินคา้เกษตรของเกษตรกรจะ
เน้นท่ีคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั ดงันั้น ตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแล และการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะ
ดูแลทั้งหมดด้วยตนเอง รวมไปถึงการบรรจุขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในถุงสูญญากาศจะมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของสินคา้ทุกคร้ังก่อนส่งใหผู้ซ้ื้อ 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  เกษตรกรไม่มีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากสินค้าของเกษตรกรยงัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เน้นคุณภาพของ
สินคา้เป็นส าคญั 
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 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีความมุ่งหวงัพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรของ
ตนให้มีคุณภาพสูงท่ีสุด สามารถน าไปขายไดใ้นราคาท่ีสูง และตอ้งการให้การท าการเกษตรน้ีมี
ความย ัง่ยืน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบใน
ดา้นน้ี  
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  เกษตรกรได้รับผลกระทบ เร่ือง ภยัแล้ง เป็นบางฤดูกาล ท าให้ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพเท่าท่ีตอ้งการ คุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐาน ท าใหข้ายสินคา้เกษตรในราคาท่ีต ่าลง 
 6.1.8 กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มมีสมาชิกจ านวน 60 คน โดยมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะและความ
ช านาญในเร่ืองการท าปุ๋ยอินทรีย ์การท าน ้ าหมักชีวภาพ การเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานกับ
แนวทางเกษตรธรรมชาติ และการเล้ียงไส้เดือนดินในการท าการเกษตร ส่วนตน้ทุนในการท างาน 
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานเพื่อการผลิต วนัละ 300 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนในด้าน 
การจดัการ ประมาณปีละ 6,000 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วน และมีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ แหล่งน ้ าท่ีกลุ่มเกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกน ้ าจากน ้ าบาดาล ชลประทาน
เข่ือนแม่กวง และน ้าฝนธรรมชาติ ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรมี
ความเหมาะสมในการท าการเกษตร ทั้งคุณภาพของดินท่ีดีและน ้าท่ีใชใ้นการเพาะปลูกท่ีเพียงพอ  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยการจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ให้ศึกษาดูงานดา้นเกษตรอินทรีย ์และแปลงของประธานกลุ่ม 
ยงัไดรั้บการรับรองเกษตรอินทรียเ์ป็นแปลงตวัอยา่งของชุมชน 
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  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้า ในพื้นท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท์ ท่ีสามารถใช้ไดใ้นพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรมี 
facebook ท่ีใชช่ื้อวา่ เพียงดิน เพื่อการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร ส่วนระบบสาธารณสุข
มีน ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินค้าเกษตรของกลุ่มจะขายปลีกทั้ งหมด ในส่วนความต้องการของผู ้ซ้ือ 
มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีดี ส่วนการคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะซ้ือขายโดยใช้
เงินสดจ่ายทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้ 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัชุมชน โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้ขาจร ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินค้าด้วยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการใน
ประเทศ (Influence on foreign needs) คือ สินคา้ของกลุ่มมีรสชาติอร่อย และมีความปลอดภยัสูง 
ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุน คือ กลุ่มเกษตรกรมกัไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากกรม
พฒันาท่ีดิน 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองคก์ร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายตอ้งการพฒันาสินคา้เกษตรใหเ้ป็น
อินทรียท์ั้งชุมชน และสามารถส่งขายไปยงันอกพื้นท่ีหรือในต่างประเทศได ้การสร้างตลาดสินคา้
อินทรีย์ไว้ในชุมชน และสามารถพัฒนาพื้นท่ี สู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่วนการแข่งขัน
ภายในประเทศ (Domestic rivalry) ตลาดสินคา้มีการแข่งขนัแต่เป็นลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือจากกรมพฒันาท่ีดิน 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรจะปลูกพืชผกัแบบผสมผสานในพื้นท่ีของตนเอง ท าให้สินค้า
เกษตรมีความหลากหลาย สามารถสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรในทุกฤดูกาล 
 6.1.9 เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เป็นธุรกิจในครัวเรือน โดยเกษตรกรมีทกัษะและความช านาญในดา้น
การปลูกและดูแลผกัแบบไฮโดรโปนิกส์ และช านาญในด้านการขาย การตลาดสินค้า จาก
ประสบการณ์ทั้งหมด ส่วนตน้ทุนค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิตมีเพียงค่าแรงตนเอง วนัละ 300 

บาท และต้นทุนในด้านการจดัการ ได้แก่ ค่าน ้ า เดือนละ 100-200 บาท ค่าไฟฟ้า เดือนละ 
400 บ า ท  
ค่าปุ๋ย AB เดือนละ 300 บาท พนัธ์ุพืช 100 บาท และรางปลูก 8,000 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   เกษตรกรใช้แหล่งน ้ าจาก น ้ าบาดาล โดยจะมีถังเก็บน ้ า จ  านวน 2 ถัง
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตรเป็น
อยา่งดี  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในด้านการปลูกและดูแลผกัไฮโดรโปนิกส์ 
ด้านการเงิน/การบญัชี การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และด้านการตลาดของสินคา้ และเกษตรกร
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชาวบา้นในชุมชนท่ีสนใจได ้นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีให้ความ
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ช่วยเหลือด้านความรู้แก่เกษตรกรในด้านการผลิตและพฒันาผกัไฮโดรโปนิกส์ จากส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
   1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่ง ในพื้นท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต 
และสัญญาณโทรศพัท ์โดยกลุ่มเกษตรกรไดจ้ดัท า facebook ช่ือ บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร ใน
การประชาสัมพนัธ์และขายสินคา้ ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น 
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี 

 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินคา้เกษตรจะขายส่ง ร้อยละ 80 และขายปลีก ร้อยละ 
20 ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and 

demand buyers) คุณภาพของสินคา้เกษตรมีความสดใหม่ เพราะเก็บผลผลิตแลว้ส่งให้แก่
ลู ก ค้ า ทั น ที  ส่ ว น ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ล่ ว ง ห น้ า ข อ ง 
ผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ ถา้เป็นลูกคา้ทัว่ไป
จะซ้ือขายดว้ยเงินสดให้แก่เกษตรกรทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้ ส่วนผูซ้ื้อรายใหญ่ (โรงแรม) จะวางใบ
แจง้หน้ีไว ้แลว้เกษตรกรจะเก็บเงินทั้งหมดตอนส้ินเดือน 

  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ และคนรู้จกั ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัคงท่ี
ในทุกเดือน โดยผูบ้ริโภคจะรู้จกัสินคา้เกษตรจากคนรู้จกัและค าบอกเล่าจากผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ 

  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูผ้ลิตจะจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพล
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และปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ สินคา้
เกษตรมีคุณภาพท่ีดีและราคาเหมาะสม 
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 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  เกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมีตลาดรองรับสินคา้เกษตรเฉพาะ 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์ให้
เป็นอาชีพหลกัและมีตลาดรองรับสินคา้ท่ีย ัง่ยืน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic 

rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบในประเด็นน้ี  
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรมกัจะไดรั้บผลกระทบเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสในประเด็นน้ี 

 6.1.10 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง มีสมาชิก
จ านวน 283 คน โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทักษะ และความช านาญต่าง ๆ คือ คุณอินโถ สิงห์อุป  
คุณแก้ว ปัญญาเรือน และคุณไกรสร กันทะพรม ซ่ึงมีทักษะความช านาญในด้านการท าปุ๋ย  
การผลิตข้าว และการเล้ียงโคนม ส่วนต้นทุนด้านแรงงาน ส่วนมากจะเป็นค่าจ้างแรงงานเพื่อ 
การผลิต ไดแ้ก่ ค่าไถ/พรวนดิน ค่าจา้ง 900 บาท/ไร่ ค่าจา้งเพาะปลูก 600 บาท/ไร่  ค่าแรงงานเก็บ
เก่ียวผลผลิต 600 บาท/ไร่ ค่าจา้งเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 2,000 บาท/คร้ัง (จ  านวน 3 คร้ัง) และกลุ่ม
เกษตรกรมีต้นทุนในด้านการจดัการ ได้แก่ ค่าน ้ าประปา 20 บาท/ ปี ค่าภาษีท่ีดิน 40 บาท/ปี  
ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จ านวน 5 กิโลกรัม/ไร่  ราคากิโลกรัมละ 20 บาท 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
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   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ทั้งขา้ว ขา้วโพด พริก และพืชไร่ ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่ม
เกษตรกรจะอยูใ่กลก้บัอ่างเก็บน ้ าห้วยลานหรือแม่แห และกลุ่มมีการขุดบ่อน ้ าใชใ้นการเพาะปลูก 
ขนาด กวา้ง 32 เมตร ยาว 126 เมตร ลึก 4 เมตร ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของ
กลุ่มเกษตรกรจึงมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต 
เร่ืองการปลูกขา้ว แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเด็น ดงัน้ี (1) ดา้นการผลิต จากศูนยว์ิจยัขา้ว
อ าเภอสันป่าตองให้ความรู้เร่ือง การเพาะพนัธ์ุเมล็ด (2) การประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรของกลุ่ม
จากวทิยชุุมชน (3) ดา้นการเงิน/บญัชี จากสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง การท าบญัชีครัวเรือน  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรเคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุนรวมของกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว และกองทุนหมู่บา้น 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเกษตร มีระบบส่ือสาร ทั้ ง
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท์ ส่วนระบบสาธารณสุขในพื้นท่ี มีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึง
ทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวติประชาชนอยูใ่นระดบัท่ีดี มีทรัพยากรเพื่อการผลิตท่ีสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ขา้ว) จะขายส่งทั้งหมด ร้อยละ 100 ในส่วนความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) เมล็ดขา้วพนัธ์ุมะลิ
และสันป่าตอง1 ของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดี โดยสินคา้เกษตรของกลุ่มตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพ
ทุกคร้ังก่อนส่งขาย ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory 
buyer needs) ยงัมีอยา่งต่อเน่ืองจากการขายส่ง 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
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   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัชุมชน โดยผูบ้ริโภคหลกั 
คือ คนในชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชนอยูใ่นระดบัคงท่ี แต่
ราคาสินคา้เกษตรลดลงจากปีท่ีแลว้ (ปี 2559)   
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) เกษตรกรจะน าสินคา้เกษตรไปส่งยงัแหล่งรับซ้ือ (ขายส่ง) 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในระดบัชุมชน 

 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการท่ีจะสร้างโรงสีในพื้นท่ีของ
ตนเอง ส่วนเป้าหมายบุคลากร คือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มเกษตรกรมีความมุ่งมัน่ในการเพาะเมล็ด
พนัธ์ุขา้วใหมี้คุณภาพสูงอยา่งสม ่าเสมอ และการแข่งขนัของสินคา้เกษตรในพื้นท่ีมีสูง 
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยข้าวอ าเภอสันป่าตอง และ
สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรมกัจะไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ 
 6.1.11 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกหลักทั้ งหมด 4 คน ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความ
เช่ียวชาญในทุกด้านของการปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอจากประสบการณ์ ด้านต้นทุนแรงงาน ได้แก่  
(1) ค่าแรงงาน เพศชาย วนัละ 300 บาท เพศหญิง วนัละ 250 บาท (2) ค่าจา้งแรงงานตดัหญา้ วนัละ 
500-600 บาท และ (3) ค่าจ้างแรงงานตดัแต่งก่ิง ต้นละ 70 บาท ถ้ารวมเก็บกวาดก่ิงไม้ คิดเป็น 
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ตน้ละ 100 บาท ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ (1) ค่าน ้ าและค่าไฟฟ้า เดือนละ 1,000 บาท 
(2) ค่าพันธ์ุพืช 900 บาท (3) ค่าปุ๋ยเคมี 1,000 บาท (4) ยาฆ่าแมลง 350 บาท และ (5) ฮอร์โมน  
350 บาท 
   
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินร่วนปนทราย และเกษตรกรไดน้ าดินมาถมบนท่ีนา จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูกล าไย พื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการใช้น ้ าบาดาล จ านวน 2 บ่อ ในการท า
การเกษตร ดงันั้น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมใน
การท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อการท าการเกษตร  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต สามารถเพาะปลูกล าไยให้
ได้ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ และมีรสชาติท่ีอร่อย อีกทั้งเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ดา้นการผลิต แก่ศูนยค์วบคุมโรคจงัหวดัเชียงใหม่ และมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน
ดา้นความรู้เร่ือง การพฒันาดา้นการผลิตล าไยใหมี้คุณภาพและย ัง่ยนื จากท่ีวา่การอ าเภอสันป่าตอง  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ท่ีดีและสะดวกแก่การเดินทาง ระบบส่ือสารมี
สัญญาณโทรศพัท ์ท่ีครอบคลุมทั้งพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึง ดงันั้น 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอยู่ในระดบัท่ีดี มีลกัษณะของดินท่ีใช้เพาะปลูกท่ีดี สภาพ
อากาศดี และมีทรัพยากรในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบวา่ สินคา้เกษตร (ล าไย) ของกลุ่มเกษตรกรจะขายเหมาสวนทั้งหมดแก่พ่อคา้คนกลาง
ท่ีสนใจรับซ้ือ ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and 
demand buyers) สินคา้เกษตร (ล าไย) ของกลุ่มเกษตรกรจะซ้ือขายตามราคากลไกตลาดในขณะนั้น 
โดยเกษตรกรสามารถตกลงราคากนัเองกบัพ่อคา้คนกลางไดโ้ดยตรง ส่วนการคาดการณ์ล่วงหน้า
ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายพ่อคา้คนกลางจะเขา้มาตรวจสอบผลผลิตในแต่
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ละรอบการผลิตดว้ยตนเอง หากพึ่งพอใจก็จะตกลงซ้ือขายกบัเกษตรกรทนัที โดยจะจ่ายเป็นเงินสด
ใหแ้ก่เกษตรกร 
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  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรมีความตอ้งการในระดับประเทศ โดย 
ผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่มพ่อคา้คนกลาง โดยอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ในระดบั
เพิ่มข้ึน แต่ราคาสินคา้เกษตรตกต ่าลง ส่วนความรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของ
เกษตรกร พ่อคา้คนกลางจะทราบถึงสินคา้ของเกษตรกรจากการส ารวจดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกล าไยในทุกครัวเรือนจะมีกลุ่มผูซ้ื้อท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ 
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) หากนอกฤดูกาล ผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือและเลือกสินคา้เกษตร (ล าไย) ดว้ยตนเอง แต่หาก
ในฤดูกาล เกษตรกรจะขนส่งสินคา้เกษตร (ล าไย) ส่งใหแ้ก่ลูกคา้เอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อ
ความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) ลูกคา้ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ประจ า มีการซ้ือ
ขายกนัทุกรอบการผลิต และสินคา้เกษตรของกลุ่มยงัมีคุณภาพท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรมีตลาดท่ีมีผูซ้ื้อ (พอ่คา้คนกลาง) ประจ า 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรตอ้งการพฒันามาตรฐาน คุณภาพของสินคา้
ให้มีความมัน่คงและย ัง่ยืน ส่วนเป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตให้มีจ  านวนมากข้ึน ในขณะท่ีต้นทุนทางการเกษตรลดลง (การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
การผลิต) ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) สินคา้เกษตร (ล าไย) มีการแข่งขนัสูง
ทั้งในและต่างประเทศ 
 5) รัฐบาล (Government) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว เป็นตวักลางในการหาหน่วยงานเข้ามา
พฒันากลุ่มเกษตรกร และมีโครงการสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกร ทั้งดา้นการผลิตและการตลาดของ
สินคา้เกษตร  
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแล้ง พายุลมฝน 
ส่งผลท าใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายและไดป้ริมาณผลผลิตท่ีลดลง 
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 6.1.12 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   สมาชิกกลุ่มมีจ านวน 20 คน โดยมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะและความ
ช านาญในดา้นการผลิตล าไยใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสวยท่ีสุด ลูกใหญ่ ผวิสวย และรสชาติดี ส่วนตน้ทุนใน
การท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดยจะมีค่าจา้งในการเก็บผลผลิต วนัละ 400 บาท/
คน คดัเลือกขนาดของล าไย วนัละ 200 บาท/คน แรงงานข้ึนตน้ล าไยเก็บผลผลิต วนัละ 400 

บาท/คน ตดัแต่งก่ิง วนัละ 400 บาท และค่าพ่นยา คร้ังละ 1,750 บาท ส่วนตน้ทุนในดา้นการ
จดัการ ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุพืช 6,750 บาท ค่าไมค้  ้า 10,000 บาท ค่าน ้ ามนัและค่าไฟฟ้า เดือนละ 
1,100 บาท และค่าภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ปีละ 175 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดิน เป็นดินทราย ไม่อุม้น ้ า ซ่ึงเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ล าไย ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ใกล้
กบัชลประทานแม่แตงและทางกลุ่มมีการขุดเจาะน ้ าบาดาลเพื่อใช้ทางการเกษตร ดงันั้นสภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรสามารถท าการเกษตรได ้แต่แหล่งน ้ าท่ีมียงัไม่
เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตล าไยพนัธ์ุอีดอ 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การดูแล การใหปุ๋้ย ตดัแต่งก่ิง และการเก็บเก่ียวผลผลิต 

  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้น ท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเกษตร ในพื้น ท่ี มีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในพื้นท่ีกลุ่ม ส่วนระบบสาธารณสุขมี
น ้าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี 
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 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินค้าเกษตรของกลุ่ม (ล าไย) จะขายส่งโรงงานรับซ้ือ
ล าไยทั้ งห มด  ใน ส่ วน ค วามต้อ งก ารของผู ้ ซ้ื อ  ม าต รฐาน  แล ะ คุณ ภ าพ ของสิ น ค้ า 
( Sophisticated and demand buyers)  
การซ้ือขายจะแบ่งเป็น 4 เกรด ไดแ้ก่ เกรด AA ราคา 26-34 บาท เกรด A ราคา 18 บาท เกรด 
B ราคา 8 บาท และเกรด C ราคา 1 บาท การคาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory 

buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ การซ้ือขายจะเป็นแบบวนัต่อวนั ราคาของ
สินคา้เกษตรข้ึนอยูก่บักลไกราคาตลาด และซ้ือขายเป็นเงินสดจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรทนัที 

  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มพ่อคา้คนกลาง (โรงงานรับซ้ือล าไย) ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยูใ่น
ระดบัเพิ่มข้ึน แต่สินคา้เกษตรกลบัราคาตกต ่าลง และปริมาณผลผลิตข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้

  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีต่อความต้องการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในคุณภาพ มาตรฐาน และความสดใหม่ในตัวสินค้าเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกร 
 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
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  ก ลุ่ม เกษตรไม่ มี เป้ าหมายองค์กร  เป้ าหมายบุคลากร และการแข่ งขัน
ภายในประเทศ 

 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรมกัจะไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรท่ีตกต ่า และปริมาณ
ผลผลิตข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 6.1.13 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 3 คน โดย
เกษตรกรจะมีความเช่ียวชาญ ในดา้นโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธ์ุหอมหวัใหญ่ และ
การควบคุมปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดย
จะมีค่าจ้างในค่าเตรียมแปลงเพาะกล้าพนัธ์ุ 1,000 บาท ค่าเตรียมแปลงปลูก ไร่ละ 1,200 

บ า ท  
ค่าปลูก ไร่ละ  2,200 บาท ตดัหญา้ วนัละ 250 บาท ค่าเก็บเก่ียว กิโลกรัมละ 50 สตางค ์และ
กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนในด้านการจัดการ คือ ค่าเมล็ดพันธ์ุ ปีละ 7,000 บาท ค่าปุ๋ย ไร่ละ 
3,375 บ า ท  
ค่ายาฆ่าแมลง 1,000 บาท ค่ายาบ ารุงรักษาโรคพืช 4,000 บาท ค่าเช่าท่ีดิน ไร่ละ 2,500 

บ า ท  แ ล ะ 
ค่าผา้คลุมพลาสติก ปีละ 5,000 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ซ่ึงเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ขา้ว หอมหัวใหญ่ ผกัทุกชนิด ขา้วโพด และล าไย เป็นตน้
ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ใกล้กบัแหล่งน ้ าสาธารณะ และแหล่งน ้ าล าคลอง
ตามธรรมชาติ ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมในการ
ท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 
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  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นการผลิต การคดัเลือก
เมล็ดพนัธ์ุ การเพาะกลา้ การใชปุ๋้ย (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช  นอกจากน้ี
ยงัมีหน่วยงานท่ีเคยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้ให้แก่เกษตรกรในเร่ืองการผลิต เร่ืองการใช้ปุ๋ย
และโรคพืชต่าง ๆ จาก เจา้หนา้ท่ีเกษตรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง  

  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินค้า แต่ในบางแห่งยงัพบปัญหาด้านการขนส่ง 
(ถนนลูกรัง) ท าให้ไม่สะดวกต่อการขนส่งสินคา้ทางการเกษตร ในพื้นท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต และ
สัญญาณโทรศพัท ์ส่วนระบบสาธารณสุขน ้ าประปาจะมาจากคลองธรรมชาติและคลองสาธารณะ 
และไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินคา้เกษตร (หอมหัวใหญ่) จะขายส่ง ร้อยละ 100 ใน
ส่วนความต้องการของผู ้ซ้ือ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า (Sophisticated and 

demand buyers)  แ บ่ ง เ ป็ น  ก า ร เ ห ม า ซ้ื อ  
คดัเกรดตามความสวยงามของผลผลิต เช่น ตน้อวบ ทรงล าตน้ และหัวสวย ตามเกรด 0,1,2,3 

ซ่ึงจะตกลงราคากนัเองระหว่างผูซ้ื้อและเกษตรกร ส่วนการซ้ือขายเป็นกิโลกรัมราคาจะแตกต่าง
กนัไปตามเกรดของสินคา้ ซ่ึงจะอา้งอิงราคาตลาด ณ เวลานั้น ส่วนการคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ 
(Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ ผูซ้ื้อและเกษตรกรจะท า
การซ้ือขายภายใน 7-15 วนั และจะวางมดัจ า ร้อยละ 5 โดยไม่มีสัญญาในการซ้ือขาย 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ กลุ่ม
พ่อคา้คนกลาง ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ในระดบัเพิ่มข้ึน โดยกลไก
ของราคาข้ึนอยูก่บัการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ และผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้เกษตรโดยการบอกเล่าจาก
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ลูกคา้รายอ่ืน ๆ และบริเวณพื้นท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญ่ ซ่ึง
พอ่คา้คนกลางจะรู้จกักนัอยูแ่ลว้ 
  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) พ่อคา้คนกลางจะเดินทางไปซ้ือสินคา้เกษตรด้วยตนเอง 
หน้าฟาร์มของเกษตรกร ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence 

on foreign needs) คือ สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพดี และราคาถูก โดยปัจจยัความตอ้งการ
ท่ีเก้ือหนุน คือ สหกรณ์หอมหวัใหญ่ จะจดัหาเมล็ดพนัธ์ุและควบคุมเมล็ดพนัธ์ุหอมหวัใหญ่ 

 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  เกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเกษตรกรมีตลาดขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพหอมหวัใหญ่
ให้ดียิ่งข้ึนไป และสามารถก าหนดราคาขายเองได ้ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic 

rivalry) มีการแข่งขนักนัในประเทศ เช่น อ าเภอแม่วาง อ าเภอฝาง และจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นตน้ 

 5) รัฐบาล (Government) 
  รัฐบาลจะจ ากดัช่วงและการน าเขา้หอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ และทางกลุ่มยงั
ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นความรู้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมในเร่ืองของโรคพืชได ้

 6.1.14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
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   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบล 

บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มเกษตรกรเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 40 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่ม
จ านวน 67 คน เน่ืองจากเห็นตน้แบบผูน้ าของกลุ่มมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนประสบความส าเร็จ คนใน
ชุมชนจึงเร่ิมสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะ และ
ความช านาญในดา้นต่าง ๆ คือ (1) นางเครือวลัย ์เตชะบุตร มีทกัษะความช านาญในดา้นการผลิต
สินคา้ (2) นางนฤมล ชยัปราการ มีทกัษะความช านาญในดา้นการตรวจเช็คควบคุมมาตรฐาน QC 

และเช็คความเรียบร้อยของตวัสินคา้เกษตร และ (3) นางกมลวลัย ์มีทกัษะความช านาญในดา้นการ
ออกแบบ และการท าผลิตภณัฑ์ ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดย
แบ่งเป็นค่าแรงงาน ผูห้ญิง ท าขา้วแต๋น วนัละ 150 บาท/คน ถา้ท าหลายอยา่ง วนัละ 200 บาท/
คน ส่วนผูช้าย ท าข้าวเกรียบ วนัละ 300 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีต้นทุนในด้านการ
จดัการอ่ืน ๆ  ดังน้ี (1) ค่าน ้ า เดือนละ 100 บาท (2) ค่าไฟฟ้า เดือนละ 250 บาท (3) ค่า
โ ท ร ศั พ ท์  เ ดื อ น ล ะ  
200 บาท (4) ค่าปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ค่าแก๊ส และค่าถุงแกว้ เป็นตน้ รวมทั้งหมดประมาณ 
เดือนละ 21,000 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   สภาพภูมิอากาศ ภู มิประเทศ และท่ีตั้ งของกลุ่มเกษตรเหมาะแก่ 
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ส่วนวสัดุและส่วนผสมในการผลิตสินคา้ทางกลุ่มเกษตรกรจะ
ใชผ้ลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน 

  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น ทั้งดา้นการผลิต 
การตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี อีกทั้งเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในดา้นการผลิต การตลาด และการแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ขั้นตอน
ในการแปรรูปสินคา้เกษตรแก่ผูท่ี้สนใจได ้นอกจากน้ีกลุ่มยงัมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือดา้น
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในดา้นการผลิต การบรรจุภณัฑ์ และการตลาด จาก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
องคก์ารอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และส านกังานเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีเคยให้แหล่งเงินทุนสนบัสนุนในการพฒันา
ดา้นการผลิต จาก สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ในเร่ืองการท าขา้วเกรียบ องค์การบริหารส่วน
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ต าบลบา้นกลาง ในเร่ืองการท าล าไยอบแห้ง กลุ่มออมทรัพย ์ในเร่ืองการท ากลว้ยฉาบ และกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ในเร่ืองการท าขา้วแต๋น 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่ง มีระบบอินเตอร์เน็ต และ
สัญญาณโทรศัพท์ ท่ีสามารถใช้ได้ในพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัจดัท า 
webpage และ  facebook ใน ช่ื อวิส าห กิ จ ชุมชนบ้านสั นกอ เก็ ต  เพื่ อ ใช้ ในการ
ประชาสัมพนัธ์ และจ าหน่ายสินคา้เกษตร ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุ
พื้นท่ี คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี มีทรัพยากรในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินค้าเกษตรของกลุ่ม (ขา้วแต๋นหน้าธัญพืช) จะขายส่ง 
ร้อยละ 100 โดยจะส่งไปขายท่ีโรงแรม ร้อยละ 70 ตลาด ร้อยละ 20 และขายทัว่ไป ร้อยละ 
10 ใ น ส่ ว น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 
ผู ้ซ้ือ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า (Sophisticated and demand buyers) 
สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์เสมอ ถา้
หากไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มเกษตรกรจะเป ล่ียนให้ทัน ที  การคาดการณ์ ล่วงหน้าของผู ้ซ้ื อ 
(Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ จะซ้ือขายเป็นเงินสด 

  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความต้องการสินค้าอยู่ในระดับเพิ่มข้ึนปีละ  
ร้อยละ 10 โดยในช่วงเทศกาลสินคา้เกษตรของกลุ่มจะขายไดจ้  านวนท่ีมากกวา่ปกติ  

  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้เกษตรจากผูข้ายด้วยตนเอง 
ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) 
คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตวัสินคา้ เพราะก่อนสั่งซ้ือสินคา้ลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบดู
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คุณภาพของสินคา้ก่อน นอกจากน้ีทางกลุ่มเกษตรกรยงัไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จาก สาธารณสุขอีกดว้ย 
 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต แต่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดหลกัในขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรต้องการพฒันาบรรจุภัณฑ์ และสร้างตรา
สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) มีคู่แข่ง
ทางการตลาดมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางเน่ืองจากมีผูผ้ลิตจ านวนมากและสินคา้เกษตรมี
ความหลากหลาย 
 5) รัฐบาล (Government) 
  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาช่วยโดยให้งบประมาณสนบัสนุนและอบรมให้
ความรู้แก่ทางกลุ่มเกษตรกร นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ และส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 
 6.1.15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอ 

สันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้ผลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 7 คน โดยมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีทกัษะ และความช านาญใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการตลาด ส่วนตน้ทุนดา้นแรงงาน 
ส่วนมากจะเป็นค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต ไดแ้ก่ ค่าแรงงานอดักอ้น กอ้นละ 0.50 บาท ใน 1 



276 
 

วนั ค่าแรงงานทัว่ไป วนัละ 250 บาท/คน และกลุ่มเกษตรกรยงัมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ คือ 
ค่าใชจ่้าย เดือนละ 100,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเส่ือม ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า  
ค่าขนส่ง และค่าบริหารจดัการอ่ืน ๆ 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   พื้นท่ีของกลุ่มมีคุณภาพของท่ีดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร ทั้งพืชและผกัทัว่ไป ส่วนแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรจะอยูใ่กลก้บั
แหล่งน ้ าชุมชน คลองหมู่บ้าน และมีแหล่งเก็บน ้ าของตนเองในพื้นท่ี ดังนั้ นสภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูก
พืชไดเ้ป็นอยา่งดี 

  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรมีผู ้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
(1) ดา้นการผลิต เร่ือง การเพาะเห็ด การผลิตเห็ดราบางชนิด (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การขายใน
ตลาดทัว่ไป (Mass product) ในตลาดทอ้งถ่ิน และตลาดส่ง contact (3) ดา้นการแปร
รู ป  เ ร่ื อ ง  
การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้ าเห็ด (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การออกร้านใน
งานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กรมเกษตร 
และท่ีวา่การอ าเภอ (5) ดา้นการเงิน/บญัชี เร่ือง การท าบญัชีตน้ทุน บญัชีทัว่ไป บญัชีแยกประเภท 
และงบการเงิน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในแต่ละ
ประเด็น ดังน้ี (1) ด้านการผลิต เร่ือง การผลิตเห็ดให้ได้มาตรฐาน GAP จาก สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2) ดา้นการตลาด เร่ือง การสร้างแบรนด์ จาก
หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน  
(3) ดา้นการแปรรูป เร่ือง การท าสินคา้แปรรูปให้มีอย.จากเภสัชกร (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
เร่ือง การท าระบบปิด จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ
หน่วยงานเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) (5) ด้านการเงิน/บญัชี เร่ือง การท า
บญัชีต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) และกรมการ
พฒันาชุมชน 

  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
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   พื้นท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเกษตร มีระบบส่ือสาร ทั้ ง
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัทอ์ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขในพื้นท่ี มีน ้าประปา
และไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ในระดบัท่ีดี มีทรัพยากรเพื่อการผลิตท่ี
สมบูรณ์ 

 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (เห็ด) จะขายส่งทั้งหมด ร้อยละ 60 

และขายปลีก ร้อยละ 40 ในส่วนความต้องการของผู ้ซ้ือ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) สินค้าแปรรูปเห็ดของกลุ่มมีคุณภาพท่ีดี 
โดยสินคา้เกษตรของกลุ่มไดรั้บรองมาตรฐาน GAP และจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) และการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย 
คือ (1) การซ้ือขายแบบการสั่งซ้ือสินค้าเกษตรล่วงหน้า (pre-order) โดยจะสั่งซ้ือสินค้า
เกษตร จากนั้นจ่ายค่ามดัจ าล่วงหน้าคร่ึงหน่ึงของราคาสินคา้ทั้งหมด และจ่ายอีกคร่ึงหลงัได้รับ
สินคา้เกษตรแลว้ และ (2) ซ้ือขายทัว่ไปโดยจ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่เกษตรกร 
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  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มมีความต้องการในระดับประเทศ โดยผูบ้ริโภค
หลกั คือ กลุ่มลูกคา้ประจ า ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความต้องการในชุมชนอยู่ในระดบัท่ี
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา (ปี 2559) โดยผูซ้ื้อรู้จกัสินคา้เกษตรโดยการบอกกนัปากต่อปาก จากการ
ออกงานและออกบูทต่าง ๆ ของผูผ้ลิตสินคา้เกษตร 
  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ สินคา้เกษตร
ตอ้งมีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมกบัตวัสินคา้ของกลุ่มเกษตรกร 
 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเห็ดเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ประจ าซ่ึงยงัไม่มีความหลายหลากของกลุ่มลูกคา้ 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีตอ้งการท าสินคา้เกษตรภายใต ้
ตราสินคา้ของกลุ่มเกษตรกรออกสู่ตลาดแบบยัง่ยืน สมาชิกกลุ่มมีรายไดท่ี้แน่นอนและมัน่คง ส่วน
การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวน
มาก ดงันั้นสินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพเพื่อต่อสู้กบัราคาของคู่แข่งได ้

 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานรัฐบาลในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) และกรมการพฒันาชุมชน 

 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการสั่งซ้ือสินคา้เห็ดจาก ร้าน MK และสิงคโปร์ แต่ยงัไม่
สามารถผลิตได ้เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมากพอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
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 6.1.16 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มมีสมาชิก จ านวน 14 คน ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะมีทกัษะและความ
ช านาญในดา้นการเพาะปลูก ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว จากประสบการณ์และการเขา้ร่วมอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดยจะมีค่าจา้งใน
การปลูกเหมาไร่ละ 1,200-1,300 บาท ประกอบไปดว้ย ค่าเตรียมดินไร่ละ 1,000 บาท ค่า
ตดัหญา้ วนัละ 250 บาท ค่าก าจดัวชัพืช คนละ 300 บาท/วนั ค่าเก็บเก่ียว ไร่ละ 700 บาท ค่า
ขนส่งเท่ียวละ 100-150 บาท และกลุ่มเกษตรกรยงัมีตน้ทุนในด้านการจดัการ ได้แก่ ค่าปุ๋ย
อินทรีย ์ไร่ละ 650 บาท ค่าน ้ าหมกั 100-200 บาท ค่าน ้ าไม่เกิน 100 บาท และค่าภาษีท่ีดิน 
ภาษีโรงเรือน ปีละ 15 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีของกลุ่มจะเป็นดินประเภท ดินร่วน โดยมีความสมบูรณ์เพราะมี
การใชปุ๋้ยอินทรียม์าแลว้กวา่ 3 ปี สามารถใชใ้นการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยเฉพาะการปลูกขา้ว และพื้นท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรจะอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้าเหมืองธรรมชาติ และ
จะใชแ้หล่งน ้ าจากชลประทานเสริมเป็นบางคร้ัง ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของ
กลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมในการท าการเกษตรเป็นอยา่งมาก  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต คือ คุณสมพล 
ใหม่จนัทร์ และยงัเป็นผูท่ี้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจได ้ในเร่ืองระบบการปลูก
ขา้วดว้ยวธีิธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ใน
เร่ืองของการผลิต จาก ส านกังานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง ศูนยว์จิยัขา้ว และกรมพฒันาท่ีดิน  

  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรเคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากกรมพฒันาท่ีดิน ใน
ดา้นการผลิต การท าปุ๋ยหมกั จ านวน 30,000 บาท และการปลูกพืชทดแทนในโครงการประชา
รัฐ จ านวน 400,000 บาท 
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  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเกษตร มีระบบส่ือสาร ทั้ ง
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ แต่ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งหมด ส่วนระบบสาธารณสุขมี
น ้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง แต่ไฟฟ้ายงัมีบ้างบางจุดยงัไม่ครอบคลุมมากนัก คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ขา้ว) จะขายส่ง ร้อยละ 95 โดยจะ
ขายให้กับบริษัทเอกชน และจะเก็บไวบ้ริโภคเอง ร้อยละ 5 ในส่วนความต้องการของผูซ้ื้อ 
มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า (Sophisticated and demand buyers) ผู ้ซ้ือ 
(บริษทัรับซ้ือรายใหญ่) จะเห็นถึงขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดสารเคมี มีมาตรฐาน 
และมีคุณภาพท่ีคงท่ี โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะขายขา้วเปลือกในกิโลกรัมละ 20 บาท และประกนั
ราคาความเสียหาย กิโลกรัมละ 20 บาท และขา้วสีจะขายในกิโลกรัมละ 40 บาท การคาดการณ์
ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ ซ้ือขาย
สินคา้ภายใน 10-15 วนั โดยจ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่เกษตรกร 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ (บริษทั เดอะสุขขะเฮา้ส์ จ  ากดั) ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการ
สินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ราคาสินคา้เกษตรกลบัลดลงจากปีท่ีผา่นมา (ปี 2559) 
  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูผ้ลิตจะจดัส่งสินค้าเกษตรให้แก่ผูซ้ื้อด้วยตนเอง ส่วน
อิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ 
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในมาตรฐานและคุณภาพท่ีคงท่ีของตวัสินคา้ของกลุ่มเกษตรกร  
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 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แต่กลุ่มเกษตรกรมี
ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต คือ กลุ่มเกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได ้และ
สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรสามารถดูแล ตรวจสอบกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรตอ้งการลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้เกษตร 
ส่วนเป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีเป้าหมายตอ้งการพฒันาสินคา้เกษตรจนสามารถส่งขาย
ออกไปยงัต่างประเทศได้ ตอ้งการขยายจ านวนสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรให้มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 
การพฒันาขา้วกลอ้ง และการพฒันาปุ๋ยอินทรียใ์หเ้ป็นเชิงธุรกิจ  
 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือด้านความรู้ จากส านักงานเกษตรอ าเภอ 

สันป่าตอง ศูนยว์จิยัขา้ว และกรมพฒันาท่ีดิน 

 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเหตุสุดวสิัย หรือโอกาสใด ๆ 

 6.1.17 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 14 คน 
ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและการดูแลสินคา้เกษตรจากประสบการณ์
ในการท าการเกษตรปลูกขา้วอินทรียม์าเกือบ 20 ปี ส่วนตน้ทุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงาน
เพื่อการผลิต โดยจะมีค่าจา้งในการด านา วนัละ 300 บาท/คน หรือเหมา 1,200 บาท/ไร่ ค่าจา้งใน
การหว่านกล้า วนัละ 300 บาท/คน ค่าจ้างรถเก่ียวข้าว เหมา 700 บาท/ไร่ และค่ารถไถ เหมา  
600 บาท/ไร่ 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
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   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ซ่ึงเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว และข้าวโพด และมีแหล่งน ้ าในพื้นท่ีจาก
ชลประทาน/อ่างเก็บน ้ าในพื้นท่ี ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมี
ความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   ก ลุ่ม เกษตรกรมีสมาชิก ท่ี มีความ เช่ี ยวชาญ ในแต่ละด้าน  ดัง น้ี  
(1) การผลิต โดยเฉพาะการท าเกษตรอินทรีย ์และเทคนิคการปลูกขา้วแบบผสมผสานแบบหลาย
พนัธ์ุ (2) การตลาดและการแปรรูปสินคา้เกษตร (ขา้ว) (3) การเงินและการท าบญัชี จะมีสมาชิก
กลุ่มเป็นผูดู้แลและจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย นอกจากน้ีสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรยงัสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ โดยมีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน
ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิตสินคา้
เกษตร ในประเด็นการเพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวในระบบอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
การพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร จากมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย (2) ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อหา
ตลาดของสินคา้เกษตร จากสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่จ  ากดั และ (3) การท าบญัชีรายรับ-
รายจ่ายของกลุ่มเกษตรกร จากสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่จ  ากดั  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรเคยได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้าน
การเกษตรจากเทศบาลน ้าแพร่ ประมาณ 10,000-15,000 บาท ในปี พ.ศ. 2560 
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินค้า แต่ไม่ครอบคลุมทั้ งหมด ในบางแห่งยงัพบ
ปัญหาดา้นการขนส่ง (ถนนดินแดง) และมกัพบปัญหาในการขนส่งสินคา้เกษตรดา้นการเก็บรักษา 
เพราะระยะทางจากต าบลน ้ าแพร่ไปยงัแหล่งท่ีขาย (ในเมือง) ค่อนข้างไกล ในพื้นท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท ์ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้าประปาและไฟฟ้า คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินค้าเกษตรของกลุ่ม (ข้าว) จะขายส่ง ร้อยละ 60 โดยจะส่งไปกรุงเทพฯ  
ร้อยละ 20 และส่งไปยงัเอเดน ร้อยละ 40  และขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน ร้อยละ 40 ในส่วนความ



285 
 

ตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) แบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ (1) ผลผลิต (ขา้ว) ท่ีจะส่งไปขายยงัต่างประเทศ จะมีการตรวจสอบคุณภาพ เมล็ด
ขา้วสวย ไม่หัก จึงตอ้งใช้โรงสีนอกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (2) ผลผลิต (ขา้ว) ท่ีขายในประเทศจะใช้
โรงสีในพื้นท่ี การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือ
ขาย คือ ถ้าขายปลีก ผูซ้ื้อจะโอนเงินเขา้บญัชีภายหลงัการส่งสินคา้ ส่วนขายให้แก่บริษทัเอเดน  
ผูซ้ื้อจะวางใบเรียกช าระเงิน 15 วนั โดยจะมีการสั่งสินค้าล่วงหน้าว่าแต่ละปีตอ้งการสินค้าใน
ปริมาณเท่าไหร่ (ตดัรอบการสั่งซ้ือทุกเดือนมีนาคม) 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของกลุ่มมีความต้องการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลัก 
ได้แก่ กลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายย่อย ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่ใน
ระดบัเพิ่มข้ึนตลอด แต่จ ากดัดว้ยก าลงัในการผลิตสินคา้ของกลุ่มเกษตรกร   
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินค้าด้วยตนเอง ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการใน
ประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในคุณภาพ มาตรฐาน 
และความสดใหม่ ในตวัสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดขายสินคา้เกษตรของตนเอง 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายองค์กร คือ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายท่ีต้องการท าสินค้าเกษตรท่ีมี
คุณภาพ และเป็นสินคา้เพื่อสุขภาพท่ีแทจ้ริงในราคาท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถซ้ือได ้กลุ่มเกษตรกร
จึงตอ้งการสามารถเพิ่มปริมาณในการผลิตให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความ
ต้องการของผู ้บริโภค และสามารถเป็นผู ้ก  าหนดราคาสินค้าเกษตรเองได้ ส่วนการแข่งขัน
ภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบในประเด็นน้ี เพราะสินคา้
เกษตร (ขา้ว) ของกลุ่มมีเอกลกัษณ์และมีคุณภาพกว่าข้าวในภาคอ่ืน โดยเฉพาะขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  
ท าใหสิ้นคา้ของกลุ่มสามารถขายไดห้มดทุกรอบการผลิต 
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 5) รัฐบาล (Government) 
  มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย  สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่จ  ากัด และเทศบาล
ต าบลน ้ าแพร่ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในด้านองค์ความรู้ และให้งบสนับสนุน เพื่อช่วย
พฒันามาตรฐานในการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มใหสู้งข้ึน  
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  กลุ่มเกษตรกรพบปัญหา คือ ไม่สามารถควบคุมปริมาณในการผลิตใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาดท่ีขยายกวา้งมากข้ึนได ้ 
 6.1.18 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   เกษตรกรท าเป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูก 
การดูแล และการเก็บเก่ียวเสาวรส (พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง) ในระบบอินทรีย ์จาก
ประสบการณ์ท างานกับโครงการหลวง ส่วนต้นทุนในการท างาน จะไม่มีตน้ทุนด้านแรงงาน
เน่ืองจากเกษตรกรเพาะปลูกและดูแลดว้ยตนเอง แต่จะมีตน้ทุนในดา้นการจดัการ ดงัน้ี (1) ค่าปุ๋ย
อินทรีย์ 2,000 บาท/คร้ัง (2) ค่าอุปกรณ์ (เสาปูน จ านวน 65 ต้น ต้นละ 100 บาท รวมทั้ งหมด  
6,500 บาท และตาข่าย จ านวน 12 ผนื ผนืละ 90 บาท รวมทั้งหมด 1,080 บาท) (3) ค่าน ้ามนัรถยนต ์
ประมาณ เดือนละ 200-300 บาท และ (4)  ค่าพนัธ์ุพืช จ านวน 41 ตน้ ตน้ละ 25 บาท รวมทั้งหมด 
1,025 บาท  
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้ น ท่ี จะ เป็ น ดินประ เภท  ดิน เห นี ยวปนทราย  ซ่ึ ง เหมาะแ ก่ 
การเพาะปลูกเสาวรส และมีแหล่งน ้ าใกลพ้ื้นท่ีเพาะปลูก (บ่อน ้ า คลอง และชลประทานห้วยช้าง
ศรี) ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการท า
การเกษตร โดยเฉพาะเสาวรส และมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูกเสาวรสในระบบอินทรีย ์จึง
มีความตอ้งการในการให้ความรู้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ี เพราะตอ้งการให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี และ
ผูบ้ริโภคได้รับประทานผลไม้ท่ี มีคุณภาพ เกษตรกรจึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต  
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การดูแล และการเก็บเก่ียวเสาวรส แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน และแจกยอดพนัธ์ุ
พื้นเมืองแก่ผูท่ี้สนใจ  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใด ๆ  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนเพื่อขนส่งสินคา้ท่ีสะดวก ระบบส่ือสารครอบคลุมทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท์ ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและไฟฟ้าเขา้ถึงทุกพื้นท่ี 
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี และมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน /ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand) พบว่า สินคา้เกษตร (เสาวรส) จะขายเป็นผลสด โดยจะขายส่งทั้งหมด ส่วนผลิตภณัฑ ์
น ้ าเสาวรสจะขายปลีกตามท้องตลาดในชุมชน ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และ
คุณภาพของสินคา้ (Sophisticated and demand buyers) สินคา้เกษตรตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ผา่นการตรวจสอบจากเกษตรกรทุกคร้ัง ซ่ึงจะขาย 2 เบอร์ คือ ลูกใหญ่ กิโลกรัมละ 27 บาท และ 
ลูกเล็ก กิโลกรัมละ 5 บาท และส่วนท่ีตกเกรดจะน าไปแปรรูปเป็นน ้ าเสาวรส การคาดการณ์
ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) การซ้ือขายจะด าเนินการ 3 รูปแบบ คือ (1) จ่ายเป็น
เงินสด ซ่ึงจะจ่ายทันที ท่ี รับสินค้า (2) จ่ายเงินสดหลังจากได้รับของแล้ว 1 อาทิตย์ และ  
(3) โครงการหลวงจ่ายเงินทุกส้ินเดือน นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   สินค้าเกษตรของเกษตรกรมีความตอ้งการในระดับประเทศ โดยผูซ้ื้อ
หลกั ได้แก่ กลุ่มพ่อคา้คนกลางรายใหญ่และผูซ้ื้อรายย่อย ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความ
ตอ้งการสินคา้อยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึนกวา่ปี 2559 เพราะเกษตรกรเพาะปลูกเสาวรสพนัธ์ุไทนุงเพิ่มมาก
ข้ึน ส่วนความอ่ิมตวัของสินคา้ ในปัจจุบนั (ปี 2560) ผูบ้ริโภคหรือพ่อคา้คนกลางมีความตอ้งการ
ในตลาดท่ีสูงมาก และมีพ่อคา้คนกลางรายใหม่มาสอบถามยงักลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น 
เสาวรสอินทรียข์องเกษตรกรจึงมีความตอ้งการของตลาดสูงในทุกรอบของการผลิต   
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  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ ( Internationalization of 
domestic demand)   
   การเดินทางและเคล่ือนย้ายของผู ้ซ้ือ (Mobile or multinational local 
buyer) ผูซ้ื้อและพ่อคา้คนกลางจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองท่ีหน้าสวนของเกษตรกร ส่วน
อิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความต้องการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ผลใหญ่ มีความปลอดภยั (อินทรีย)์ และรสชาติดี 
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรไม่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 
 4) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรตอ้งการพฒันาคุณภาพสินคา้และการตลาดให้
มัน่คงและย ัง่ยนื อีกทั้งเกษตรกรมีจุดมุ่งหวงัในการพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรรายอ่ืนใน
พื้นท่ีให้ดียิง่ข้ึน ทั้งดา้นสุขภาพและรายไดข้องเกษตรกร จึงอยากสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีให้
หันมาปลูกเสาวรสกนัมากข้ึน เพราะเสาวรสใช้สารเคมีในการปลูกน้อยและมีความตอ้งการของ
ตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนการแข่งขันภายในประเทศ (Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ได้รับ
ผลกระทบในประเด็นน้ี เพราะในพื้นท่ียงัไม่มีเกษตรกรท่ีปลูกเสาวรสอินทรียร์ายอ่ืน 
 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  
  เกษตรกรไม่เคยประสบเหตุสุดวสิัยหรือโอกาสใด ๆ 
 6.1.19 กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 250 คน ซ่ึงสมาชิกทุกคนเป็นชาวเผ่าลาหู่ ซ่ึง
สมาชิกในกลุ่มมีทกัษะและความช านาญในแต่ละดา้น คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ มีทกัษะและความ
ช านาญดา้นการผลิต โดยเฉพาะเร่ืองการปลูกชา และคุณชฎาพร ไชยกอ มีทกัษะและความช านาญ
ด้านการตลาด ส่วนต้นทุนในการจดัการของกลุ่มมีไม่ค่อยมาก เน่ืองจากการด าเนินงานด้าน
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การเกษตรทุกอยา่งของกลุ่ม สมาชิกจะใชแ้รงงานตนเองและแรงงานในครอบครัวเป็นหลกั และใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินท าการเกษตร 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว เป็นดินท่ีมี
การระบายน ้ าไดดี้ ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะชา และมีแหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีจากแหล่งน ้ าและแม่น ้ าในชุมชน ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตร
มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร และมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 

  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น คือ ดา้นการผลิต 
การปลูกชาแบบผสมผสานกบัทฤษฎีใหม่ ด้านการตลาด การจดัการแปรรูปสินค้าเกษตร และ 
การจดัการดา้นบญัชี นอกจากน้ีสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจ     

  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   กลุ่มเกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   พื้นท่ีมีถนนขนส่งสินคา้ แต่ไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน ในบางแห่งยงัพบ
ปัญหาด้านการขนส่ง (ถนนดินแดง ลูกรัง และทางชัน) มีเส้นทางการเดินทางท่ียากล าบากต่อ 

การขนส่งสินคา้เกษตร ในพื้นท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัท์ในบางจุดของชุมชน 
ส่วนระบบสาธารณสุขน ้ าประปายงัไม่ค่อยสะอาด (ใช้ประปาภูเขา) และมีไฟฟ้าเป็นบางพื้นท่ี 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีสมบูรณ์ คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบวา่ สินคา้เกษตรของกลุ่ม (ชา) จะขายปลีกทั้งหมด ซ่ึงจะขาย
ท่ีโรงแรมภูมณี ลาหู่ (เป็นโรงแรมในเครือข่ายของชุมชน) ให้แก่กลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั 
ในส่วนความต้องการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า (Sophisticated and 

demand buyers) ต้องการสินค้าท่ี มี คุณภาพ กล่ินหอม และรสชาติดี การคาดการณ์
ล่วงหน้าของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ ซ้ือขาย
เป็นเงินสด 
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  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินคา้เกษตรของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ โดยผูซ้ื้อหลกั คือ 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้อยู่
ในระดบัเพิ่มข้ึน แต่จ ากดัดว้ยก าลงัในการผลิตสินคา้ของกลุ่มเกษตรกร เพราะการผลิตชาในระดบั
ครัวเรือน   
  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูซ้ื้อจะเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ส่วนอิทธิพลและ
ปัจจยัท่ีมีต่อความต้องการในประเทศ (Influence on foreign needs) คือ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในคุณภาพ รสชาติ และมาตรฐานในตวัสินคา้เกษตรของกลุ่ม 

 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีตลาดขายสินคา้เกษตรของตนเอง และก าลงั
ในการผลิตสินคา้ของกลุ่มเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  
 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้ าหมายองค์กร คือ  การพัฒนาสินค้าเกษตร (ชา) ของก ลุ่มควบ คู่ กับ 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืนและมัน่คง ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ 
(Domestic rivalry) กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบในประเด็นน้ี เพราะสินคา้เกษตรของ
กลุ่มมีคุณภาพและเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงมีความโดดเด่นในเร่ืองของประวติัความเป็นมาของชา
ท่ีมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูซ้ื้อหรือนกัท่องเท่ียวได ้

 5) รัฐบาล (Government) 
  กลุ่มเกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาในเร่ืองของการส่ือสาร เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาองักฤษได ้และประชาชนรุ่นใหม่ในชนเผา่ส่วนมากจะออกไป
ท างานนอกพื้นท่ี โดยไม่สืบทอดการปลูกชาจากครอบครัวของตน 
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 6.1.20 กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 ผลการวเิคราะห์และประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึง ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เขา้ไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources)  
   กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกผกับ้านกาด เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่มี
ทกัษะและความช านาญในด้านการผลิต การดูแล และการเก็บเก่ียวหอมหัวใหญ่ ส่วนตน้ทุนใน 

การท างาน ได้แก่ ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต โดยจะมีค่าแรงงาน เหมาไร่ละ 1,000 บาท ใส่
พรุน ไร่ละ 500 บาท ค่ารถไถ ไร่ละ 1,200 บาท ค่าแรงงานในการปลูก ไร่ละ 2,500 บาท 
ค่ า แ ร ง ง า น 

การดึงฝาง ไร่ละ 600 บาท ค่ามดัฝาง ไร่ละ 600 บาท ค่าตดัเฝือง ไร่ละ 350 บาท รถยกร่อง 
ไร่ละ 1,200 บาท คนยกร่อง ไร่ละ 2,500 บาท ค่าสับดิน ไร่ละ 1,500 บาท และค่ายาคุม
ห ญ้ า  ไ ร่ ล ะ  
350 บาท ส่วนตน้ทุนในดา้นการจดัการ คือ ค่าพนัธ์ุพืช (ซุปเปอร์เร็กซ์) 4,700 บาท ค่าสแล
นกรองแสง 1,200 บาท ค่าข้ีว ัว 1,050 บาท ค่าน ้ า ไร่ละ 50 บาท และค่าน ้ าประปา 
( ช ล ป ร ะ ท า น )  ไ ร่ ล ะ  
50 บาท 

  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources)  
   ในพื้นท่ีจะเป็นดินประเภท ดินทราย ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะหอมหัวใหญ่ และขา้วโพดหวาน แหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูกจาก
แม่น ้ าในชุมชน ดงันั้นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรมีความเหมาะสมใน
การท าการเกษตรได ้มีทรัพยากรการผลิตท่ีสมบูรณ์ 

  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ใน
ระบบอินทรีย ์ไม่มีหน่วยงานท่ีเคยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่เกษตรกร 
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)   
   เกษตรกรไม่เคยไดรั้บแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  



294 
 

   พื้นท่ีมีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการขนส่งสินค้า ในพื้นท่ีมีระบบ
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศพัท์ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ส่วนระบบสาธารณสุขมีน ้ าประปาและ
ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น คุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีดี 

  
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 

composition)  
   โค ร งส ร้ า ง ข อ งสั ด ส่ วน ค ว าม ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า  (Segment 

structure of demand) พบว่า สินคา้เกษตร (หอมหัวใหญ่) จะขายส่งแก่พ่อคา้คนกลาง
ทั้งหมด ในส่วนความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ (Sophisticated 

and demand buyers)  ไ ม่ มี 

การแบ่งเกรดของสินคา้เกษตร จะซ้ือขายสินคา้ตามราคากลไกตลาด การคาดการณ์ล่วงหน้าของ 
ผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) จะมีเง่ือนไขในการซ้ือขาย คือ พ่อคา้คนกลางจะ
วางเงินค่ามดัจ าใหแ้ก่เกษตรกรล่วงหนา้ 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 

pattern of growth)  
   สินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับชุมชน โดยผูซ้ื้อหลัก คือ กลุ่ม
พ่อคา้คนกลาง ซ่ึงมีอตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการสินคา้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ โดยผูซ้ื้อ
รู้จกัสินคา้เกษตรโดยการบอกเล่าจากผูบ้ริโภครายก่อนหรือจากคนในชุมชน 

  2.3)  ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
(Internationalization of domestic demand)   
   ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ เค ล่ื อ น ย้ า ย ข อ ง ผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 

multinational local buyer) ผูซ้ื้อเดินทางมารับเหมาสินคา้เกษตรดว้ยตนเองหนา้ฟาร์ม 
ส่วนอิทธิพลและปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign needs) 
คือ สินคา้เกษตรมีคุณภาพดี ขนาดและน ้าหนกัต่อลูกท่ีพอดี และราคามีความเหมาะสม  

 3) อุตส าหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 

industries) 
  เกษตรกรไม่มีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และไม่มีความไดเ้ปรียบใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากสินคา้ของเกษตรกรมีผูซ้ื้อ (พอ่คา้คนกลาง) มารับเหมาทั้งหมด 
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 4) กลยุท ธ์  โครงสร้าง และการแข่งขัน  (Firm Strategy Structure and 

Rivalry) 
  เป้าหมายบุคลากร คือ เกษตรกรมีความตอ้งการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้ดีมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่การท าเกษตรย ัง่ยืน ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry) 
คู่แข่งทางการตลาดของสินคา้เกษตรเร่ิมมีจ านวนมากข้ึน 

 5) รัฐบาล (Government) 
  เกษตรกรไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance)  

  เกษตรกรมักจะได้รับผลกระทบ เร่ือง ความสามารถในการควบคุมการผลิต  
การเกิดโรคติดต่อจากพืช ท าให้ผลผลิตมีลกัษณะท่ีไม่สวยงาม รสชาติไม่ดี และน ้ าหนักต่อลูก
ไม่ไดม้าตรฐาน 

6.2 แนวทางการพฒันาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่  
 แนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่มีทั้งหมด 9 โครงการ จาก
การศึกษาแบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter ท าให้สามารถสร้างแนวทางในการ
พฒันาในแต่ละประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 6.2.1 การวจิยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึงทั้ง 14 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันา
ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินการด้านการเกษตรของกลุ่ม ซ่ึงผลส าเร็จของกลุ่มนั้นได้มาโดยการใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด ทั้งระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน และวสัดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด มีจ  านวน 11 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 78 ไดแ้ก่ กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว, กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี, 
กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอ 
สันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  ประเด็นท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรควรมีการค านึงถึงตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงถือเป็นรายจ่าย
ทุกคร้ังของการผลิต โดยตน้ทุนการผลิตจะแบ่งเป็น 1) ตน้ทุนการผลิตทางตรง เช่น ค่าวตัถุดิบท่ีใช ้
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง และค่าวสัดุต่าง ๆ เป็นต้น 2) ต้นทุน 
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การผลิตทางออ้ม เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าภาษีท่ีดิน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ และ 3) ต้นทุนใน 
การจดัส่งสินคา้ ทั้ งค่าบรรจุภณัฑ์และค่าขนส่ง เกษตรกรจึงควรจดบนัทึกเป็นค่าประมาณการ 
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตในแต่ละรอบการผลิต เพื่อให้เกิดแนวทางในการใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ ้มค่าท่ีสุดและได้ผลผลิตท่ีน่าพึงพอใจท่ีสุด มีจ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร  
คิดเป็นร้อยละ 29 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี, กลุ่ม
เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต  าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง, กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกล าไยต าบล 
ท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง  
  ประเด็นท่ี 3 การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถท าไดใ้น
หลายรูปแบบ เช่น การลดเวลาในการผลิต การลดตน้ทุนของวตัถุดิบลง การลดจ านวนของเสียจาก
การผลิต การใช้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณาจากวิธีการท างาน (การจดัระบบการท างาน) 
การเพิ่มผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยการผลิต และการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณาระบบ
การจดัการของวสัดุ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตของตนได้ มีจ  านวน  
9 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 64 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง, 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว, กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบล
ชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 เกษตรกรควรมีการวางแผนและควบคุมการผลิตดา้นการเกษตรอยา่ง
เป็นระบบ ทั้งการบริหารจดัการเงินทุนในการผลิต การวางระบบฟาร์ม และระบบการเก็บเก่ียว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานท่ีคงท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ มีจ  านวน 10 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 71 ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว, เกษตรกร 
ผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล
ชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, เกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วอินทรีย ์ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอ
หางดง, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
อินทรีย ์ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง , กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
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  ประเด็น ท่ี  5 การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายด้านการเกษตร เพื่ อให้ เกิด 
การช่วยเหลือดา้นการผลิต การใหค้วามรู้ซ่ึงกนัและกนั การสร้างตลาดร่วมกนั เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ในดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกรโดยใชค้่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุดดว้ย มีจ  านวน 5 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 36 ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, 
กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย
ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบล 
ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 6 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ควรมีความกระตือรือร้นในการหา
ความ รู้ด้านการเพิ่ มประสิท ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างสม ่ าเสมอ และพร้อมรับ 
การเปล่ียนแปลงพฒันาดา้นการผลิตจากหน่วยงานท่ีมาให้ความรู้ หน่วยงานท่ีคอยช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 
เกษตรอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
(ศพก.) ประจ าต าบล มหาวิทยาลยัต่าง ๆ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
เป็นตน้ มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบล 

บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอ 

สันป่าตอง 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ประเด็นท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 
โดยการใชท้รัพยากรในการด าเนินการดา้นการเกษตรของกลุ่ม ซ่ึงผลส าเร็จของกลุ่มนั้นไดม้าโดย
การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด ทั้งระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน และวสัดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  
 6.2.2 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 
  แนวทางการพฒันาดา้นการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 5 ประเด็น ซ่ึง
ทั้ง 9 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 การตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ เป็น 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค โดยการแลกเปล่ียนซ้ือ-ขายสินคา้เกษตรของกลุ่ม
ผา่นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีจะท าให้สินคา้เกษตรนั้นไปถึงมือของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการแก่ผูบ้ริโภคและกลุ่มเกษตรกรยงัคงต้องมีเป้าหมายของกลุ่ม เพื่อสร้างก าไรและใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มนั้นดว้ย ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรตอ้งมี
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์เหมือนกนัโดยสามารถแลกเปล่ียนความรู้ ระดมความคิด การหาแนว
ทางการแกปั้ญหาร่วมกนั เพื่อร่วมมือกนัสร้างความแขง็แกร่งโดยเฉพาะการต่อรองราคากบัผูซ้ื้อ มี
จ านวน 7 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 77.78 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบล
หนองแฝก อ าเภอสารภี, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, 
เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย์ ต  าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ด 
ก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย ต าบล 
น ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอ 
สันทราย 

 ประเด็นท่ี 2 การหาช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้เกษตร การส่งมอบสินคา้ หรือ
การบริการสู่กลุ่มลูกคา้ โดยกลุ่มเกษตรกรจ าเป็นตอ้งศึกษาหาช่องทางการตลาดให้มากข้ึน เช่น 
ขายปลีก ขายส่ง ขายออนไลน์ สร้าง webpage และfacebook และการออกร้านงานต่าง ๆ เพื่อเป็น
การประชาสัมพนัธ์ และเพิ่มยอดขายสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรในช่องทางท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 
มีจ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบล
หนองแฝก อ าเภอสารภี, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม, วสิาหกิจชุมชน
กลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไย
ปลอดภยั ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแม่อาย และเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

 ประเด็นท่ี 3 การก าหนดราคาสินคา้เกษตร จะเป็นไปตามกลไกราคาทอ้งตลาด
หรือตามความพึงพอใจของผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อจะเห็นว่าราคาสินค้ามีราคาเหมาะสมและมีคุณภาพ 
ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรตอ้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงเนน้คุณภาพและปริมาณและบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับราคาสินค้านั้ นๆ มีจ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 55.56 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี, กลุ่ม
ชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภัย ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอ 
สันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

 ประเด็นท่ี 4 การจดัวางสินคา้เกษตรและสถานท่ีในการขายสินคา้เกษตร ควรเนน้
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดักลุ่มสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อสร้างความน่าสนใจ
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ในการดึงดูดลูกค้า มีจ  านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่
โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย และเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
  ประเด็นท่ี 5 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรควรมีบรรจุภัณฑ์ ท่ีสวยงามเหมาะกับ 
ตวัสินคา้ การแปรรูป ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ เพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้เกษตร
และย ังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการได้อีกด้วย มีจ  านวน 5 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 55.56 ได้แก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, 
เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย์ ต  าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ด 
ก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบล
บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันาดา้นการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ประเด็นท่ี 1 การตลาดสินคา้เกษตรของกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเคล่ือนยา้ยสินคา้
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค โดยการแลกเปล่ียนซ้ือ-ขายสินคา้เกษตรของกลุ่มผ่านเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีจะท าให้สินค้าเกษตรนั้ นไปถึงมือของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการแก่
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรตอ้งมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์เหมือนกนัโดยสามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ ระดมความคิด การหาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั เพื่อร่วมมือกนัสร้างความแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะการต่อรองราคากบัผูซ้ื้อ  
 6.2.3 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน 
  แนวทางการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้ มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้ งหมด 5 ประเด็น ซ่ึงทั้ ง  
9 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 มาตรฐานสินคา้เกษตร เป็นเกณฑ์ท่ีรับรองกันโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็น
เกณฑใ์นการเทียบก าหนดทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้เกษตร ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นมาตรฐานท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์การ ซ่ึงมาตรฐานนั้นตอ้งเป็นท่ี
น่าเช่ือถือกนัอาจอยู่ในลกัษณะของเอกสารท่ีระบุขอ้ก าหนดต่าง ๆ ไว ้ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรจงัหวดั
เชียงใหม่ควรจะพฒันาการรับรองคุณภาพสินคา้เกษตรให้ไดรั้บความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ เช่น ความ
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ปลอดภยั มาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัสินคา้เกษตรของกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและสร้างมาตรฐานทั้ งยกระดับในการผลิตสินค้าเกษตรให้สูงข้ึน มีจ านวน 9 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง, กลุ่ม
เกษตรอินทรียป์ลูกผกับ้านกาด (หอมหัวใหญ่) ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง, เกษตรกรผูป้ลูก
เสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, 

เกษตรกรผูป้ลูกข้าวอินทรีย์ ต  าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบล 

ท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ ต าบลน ้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรควรพฒันาองคค์วามรู้ในดา้นการพฒันาสินคา้เกษตร 
เพื่อน ามาพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรตามระบบการจดัการคุณภาพ โดยมีหน่วยงานท่ีเขา้มาให้
ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่  ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ กรมการพฒันาชุมชน 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ ศูนยว์ิจยัขา้ว กรมพฒันาท่ีดิน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบ 
เป็นตน้ มีจ านวน 7 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 77.78 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล 

ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง, กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับ้านกาด (หอมหัวใหญ่) ต าบลบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง, เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, กลุ่มเกษตรกรล าไย
จมัโบ้ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผู ้
ปลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  ประเด็นท่ี 3 การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงอุปกรณ์การเกษตรท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการผลิต เช่น โรงสีขนาดเล็ก 
เคร่ืองบรรจุถุงแบบสูญญากาศ เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตและลดต้นทุนในด้าน
แรงงาน มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.22 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล 

ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 

  ประเด็นท่ี 4 การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เน่ืองจากเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะต่อยอดพฒันาสินคา้เกษตรให้ไดรั้บรอง
คุณภาพ มาตรฐานสินคา้เกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มและตลาดท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน มีจ  านวน 4 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 เกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง, 
กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอ
สันป่าตอง 
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  ประเด็นท่ี 5 การสร้างกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในการช่วยเหลือกนัในด้านการ
ผลิต การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ การสร้างตลาดร่วมกนั การช่วยกนัตรวจสอบ
กระบวนการในการผลิตและผลผลิตท่ีไดส้ร้างเป็นมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร เพื่อท่ีจะพฒันาให้
ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ในอนาคต มีจ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
44.44  ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหัวใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง, 
เ ก ษ ต ร ก ร 
ผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย 
อ าเภอแม่ริม และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐาน
สินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 1 มาตรฐานสินคา้เกษตร เป็น
เกณฑ์ท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการเทียบก าหนดทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของ
สินคา้เกษตร ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากองค์การ ซ่ึงมาตรฐานนั้ นต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือกันอาจอยู่ในลักษณะของเอกสารท่ีระบุ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ไว ้ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรจะพฒันาการรับรองคุณภาพสินคา้
เกษตรให้ได้รับความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า เช่น ความปลอดภัย มาตรฐาน คุณภาพ และความเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัสินคา้เกษตรของกลุ่ม เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างมาตรฐานทั้งยกระดบัใน
การผลิตสินคา้เกษตรใหสู้งข้ึน 
 6.2.4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่
ในภาคประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึงทั้ง  
6 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 การส่งเสริมการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่ เป็น 
การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรและวิทยากรท่ีให้ความรู้กบักลุ่มเกษตรกร เพื่อเกษตรกร
จะไดน้ าความรู้น้ีไปใชใ้นการพฒันาฟาร์มของตนเอง ปัจจุบนัการส่งเสริมการเกษตรก็เก่ียวขอ้งกบั
การวิจยั โดยผลการวิจยัทางการเกษตรจะไม่เป็นจริงได้ ถ้าไม่ได้เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรให้
น าไปใช้ในการพฒันาการเกษตรของกลุ่ม มีจ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ 
กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจร
ทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอ
สันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
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  ประเด็นท่ี 2 การส่งเสริมเกษตรกรโดยใช้หลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รักอาชีพในการท า
การเกษตร โดยหนัมาท าเกษตรอินทรีย ์เพื่อสุขภาพท่ีดีข้ึนทั้งของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ลดปัญหาดิน
ขาดความอุดมสมบรูณ์ ลดการปนเป้ือนของสารเคมีในดิน และส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมให้กลบัมาดี
ยิ่งข้ึน มีจ  านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอ
สารภี และกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรควรไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นแหล่งเงินทุน ดา้นความรู้ ดา้นการผลิต การบญัชี 
และการตลาด เป็นตน้ ไดแ้ก่หน่วยงานจาก กรมวิชาการเกษตร ส านกังานประมงจงัหวดัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เทศบาลต าบลต่าง ๆ ในพื้นท่ี องค์การอาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยว์จิยัขา้ว และกรมพฒันา
ท่ีดิน เป็นต้น การเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถพึ่ งพา
ตนเองได ้มีจ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอ
สารภี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, 
เกษตรกรผูป้ลูกหอมหัวใหญ่ ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไย
ปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมในเร่ืองเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ เพื่อการจดัการ
กระบวนการผลิต ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในการผลิต ยน่ระยะเวลาในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ดียิ่งข้ึน มีจ  านวน 4 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอ
สันทราย, กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกร
ปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 5 การสร้างกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้  
การวางแผนการผลิต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ของกนัและกนั เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพ ความร่วมมือกันท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตรมีจ านวน 2 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
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  ประเด็นท่ี 6 การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เน่ืองจากเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่มา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตร และพฒันาสินคา้เกษตรให้มีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนมี
จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบล 
น ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐใน
ชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรควรได้รับความ
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นแหล่งเงินทุน 
ดา้นความรู้ ดา้นการผลิต การบญัชี และการตลาด เป็นตน้ ไดแ้ก่หน่วยงานจาก กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานประมงจงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เทศบาลต าบลต่าง ๆ ในพื้นท่ี องค์การ
อาหารและยา สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าว และกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นต้น การเข้ามาช่วยเหลือด้านความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 6.2.5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  แนวทางการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทั้งหมด 9 ประเด็น ซ่ึงทั้ง 4 กลุ่มเกษตรกรท่ี
เขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหว
จากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
การพฒันาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มในทาง
สายกลาง เพื่อให้ธุรกิจเกิดความย ัง่ยืน และก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ มีจ  านวน 4 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอ
พร้าว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง และ
เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  ประเด็นท่ี 2 ธุรกิจเกษตรควรมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในดา้นความรู้
และดา้นนวตักรรมการผลิต เพื่อน ามาปรับใช้กบัการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธีการ 
เช่น การศึกษาจากหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ การค้นควา้วิจยั เร่ืองความต้องการของกลุ่ม
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ผูบ้ริโภค ผนวกกบัช่องวา่งทางการตลาด เพื่อน ามาวิเคราะห์พฒันาออกแบบสินคา้ใหม่ ๆ เป็นตน้ 
มีจ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบล
น ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอ 
สันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  ประเด็นท่ี 3 การประสานงาน ความร่วมมือ และจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
ชุมชน เป็นทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหน้าสู่ภายนอกชุมชน เพื่อร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์การเอกชน 
ธนาคาร ในดา้นเงินทุน การผลิต การตลาด การจดัการ และข่าวสารขอ้มูล เพื่อช่วยเหลือในการ
พฒันากลุ่มและการจดัหาเงินทุน มีจ านวน 1 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25 ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
  ประเด็นท่ี 4 ผูน้ ากลุ่มธุรกิจเกษตรใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หรือเป้าหมายในการพฒันาของกลุ่ม และให้ความรู้ เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกใน
กลุ่มให้มีความเขา้ใจและพฒันาร่วมกนั รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม โดยยึด
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจดัสรรก าลงัคนให้เหมาะสมกบังานและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การสร้างบรรทดัฐานการด าเนินงานสอดคล้องกบัหลักปรัชญา และการวางแผนพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถตามเป้าหมายของกลุ่ม มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 75  ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี  5 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรให้มีความ
พอประมาณ เช่น การตั้งเป้าหมายในการท างานท่ีเหมาะสม การใช้จ่ายของกลุ่ม (ต้นทุนด้าน 

การจดัการ) ด าเนินอย่างมีประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า โดยใช้หลกัความพอประมาณในการลงทุน
ต่าง ๆ และการใช้ทรัพยากรทุกส่วนท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นตน้ มีจ านวน 3 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75  ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  ประเด็นท่ี 6 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรดว้ยความมีเหตุมีผล 
เช่น การวางระบบการท างานท่ีมีความเป็นไปไดต้ามเงินทุนท่ีกลุ่มมีอยู ่การศึกษาการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มอย่างรอบคอบและสร้างจุดขายให้มีความย ัง่ยืน โดยอาศยัความรู้จากการเขา้ร่วม
การอบรมและงานวิจยัเชิงวิชาการต่าง ๆ เป็นตน้ มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 
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ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
และวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 7 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรโดยมีภูมิคุม้กนัใน
กลุ่มท่ีดี เช่น การสร้างระบบติดตามและประเมินผลการท างาน การวางแผนบริหารหรือลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และการสร้างแผนการด าเนินกิจการเป็นระยะสั้ น ระยะปานกลาง  
และระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุล มัน่คงในกลุ่มธุรกิจเกษตร เป็นตน้ มี 
จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบล
น ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอ 
สันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  ประเด็นท่ี 8 ผูน้ าและสมาชิกทุกคนในกลุ่มธุรกิจเกษตรควรมีคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน (ยึดหลกัธรรมาภิบาล) มีความโปร่งใส ตรวจสอบการท างานได ้ผูน้ าและสมาชิกกลุ่มมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อทั้งองค์กรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว และเกษตรกรผูป้ลูก 
เมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
  ประเด็นท่ี 9 การจดัการและระบบการท างานของกลุ่มธุรกิจเกษตรควรเป็นแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความมัน่คงของกลุ่มในระยะยาว ไม่หวงัผลก าไรท่ีสูงจนเกินไป และไม่เน้น
ก าไรในระยะสั้นเป็นหลกัมีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75  ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียด์อกค า ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว และเกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าช้าง 
อ าเภอหางดง 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 1  
การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่
สภาพท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การพฒันาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มในทางสายกลาง เพื่อให้ธุรกิจเกิดความ
ย ัง่ยืน และก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ประเด็นท่ี 2 ธุรกิจเกษตรควรมีการพฒันาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งในดา้นความรู้และดา้นนวตักรรมการผลิต เพื่อน ามาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจ และ
ประเด็นท่ี 7 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรโดยมีภูมิคุม้กนัในกลุ่มท่ีดี 
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 6.2.6 การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  แนวทางการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 7 ประเด็น 
ซ่ึงทั้ง 5 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่มีการวางแผนการพฒันาและ
ต่อยอดอาหารหรือสินค้าเกษตรของตนท่ีจะน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย์ให้มีความ
ปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะของอาหารไม่บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูบ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทาง
ชีวภาพ อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางกายภาพ มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60  
ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 2 การพฒันาสินคา้เกษตรของกลุ่มให้มีระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และ
หามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความปลอดภัยด้านอาหาร มีดังน้ี (1) โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex 
Alimentarius Commission: Codex) (2) การปฏิบัติทางการเกษตรท่ี ดีและเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice: GAP) (3) มาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร(Good Hygiene 
Practice: GHP) (4)  ม าต รฐ าน ก ารผ ลิ ต ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  (Good Manufacturing Practice:  GMP)  
(5) การวเิคราะห์อนัตรายและการควบคุมจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม(Hazard Analysis Critical Control 
Point: HACCP) (6) สมาคมผู ้ประกอบธุรกิจค้าป ลีกแห่งสหราชอาณาจักร(British Retail 
Consortium Standard-Food: BRC) (7) มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ(International Food 
Standard: IFS) (8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) หรือองค์กรหน่ึงใน
สหภาพยุโรปท่ีก่อตั้งข้ึนด้วยเพื่อสร้างความก้าวหน้าในด้านสุขอนามัยและวิศวกรรมอาหาร 
(9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) หรือ องค์กรอิสระ ท่ีไม่แสวงหาก าไรซ่ึงด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานทางดา้นสุขอนามยั และ (10) ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร ซ่ึง
อาจตกคา้งในสินคา้อาหารครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง ส่ิงปรุงแต่งในอาหารสัตว ์และยารักษาโรค
ส าหรับสัตว ์(Positive list system) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกมาตรฐานสินคา้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง
เป้าหมายในการพัฒนาสินค้าของตนได้ มีจ  านวน 5 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 
เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
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ห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอ 
สันป่าตอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั
โดยใชเ้ป็นขอ้ต่อรองทางการคา้ได ้เช่น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูกสุขอนามยั และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลงั
การเก็บเก่ียว เป็นตน้ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าให้การแข่งขนัของสินคา้เกษตรสูงและรุนแรง
มากข้ึน เกษตรกรจึงควรพฒันาและต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัให้มี
คุณภาพท่ีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัสินค้าเกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกได ้มีจ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 เกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นให้การหาความรู้ด้านมาตรฐาน
สินคา้เกษตร สินคา้ปลอดภยั ทั้งในประเทศและส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึง
เกษตรกรสามารถเขา้ร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนังสือหรือบทความ 
งานวิจยัเชิงวิชาการต่าง ๆ หรือสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น ส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ มีจ  านวน 4 กลุ่ม 
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 80  ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย, 
เกษตรกรผูป้ลูกข้าวอินทรีย์ ต  าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบล 
ท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 5 การบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและ
เอกชน ผ่านกิจกรรมหรือโครงการด้านการพฒันาศกัยภาพด้านการผลิตและการจดัการสินค้า
เกษตรปลอดภยั ให้มีมาตรฐานท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพฒันา
สินคา้เกษตรท่ีชดัเจนมากข้ึน มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
ผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
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  ประเด็นท่ี 6 การสร้างตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีด้านการพฒันาสินคา้
เกษตรในระบบอาหารปลอดภยั การยกระดบัการผลิตสินคา้ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพท่ีสูง 
รวมไปถึงการจดัระบบฟาร์มอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบ เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต 
โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีมีการผลิตวตัถุดิบและการเก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ป้อนสู่
โรงงานหรือแหล่งจ าหน่าย ซ่ึงสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดบัราคาสินคา้เกษตรคุณภาพ
ได้  มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40 ได้แก่ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบล 
บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี  7 เกษตรกรควรมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการท าการเกษตร
ปลอดภยั เน้นวิถีเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งคนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่ม
ควรมีความสามคัคีกัน ร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาและต่อยอดสินค้าของตนเอง  มีจ  านวน  
1 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20 ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 2 การพฒันาสินคา้
เกษตรของกลุ่มให้มีระบบการผลิตท่ีปลอดภยั และหามาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของ
ตนเองเพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันาสินคา้ของตนได ้และประเด็นท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรสามารถ
พฒันาสินค้าเกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภัยโดยใช้เป็นข้อต่อรองทางการค้าได้ เช่น คุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดจากสารเคมีตกคา้ง กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงท่ีถูก
สุขอนามัย และกระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว เป็นต้น การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนท าให้การแข่งขนัของสินค้าเกษตรสูงและรุนแรงมากข้ึน เกษตรกรจึงควรพฒันาและ 
ต่อยอดมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัให้มีคุณภาพท่ีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การแข่งขนัสินคา้เกษตรของชุมชนจนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้
 6.2.7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 
  แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 6 ประเด็น ซ่ึง
ทั้ง 3 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ควรค านึงถึงระบบการผลิต
ทางการเกษตรท่ีเน้นการรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมี
ระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใชส้ารสังเคราะห์ไม่วา่จะ
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เป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสัตวท่ี์เกิดจากการตดั
ต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม เนน้การใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  
ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความ
แข็งแรงสามารถตา้นทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการน าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ด้วย มีจ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มชุมชนประมงครบ
วงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม 
อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 2 ควรสร้างกลุ่มเกษตรอินทรียท่ี์เขม้แข็งในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ขยายเครือข่ายทั่วทั้ งต าบล หรืออ าเภอ เพื่อให้เกิดพื้นท่ีสีเขียว มีดินและน ้ าท่ีสะอาดในการ
เพาะปลูก พร้อมทั้งมีการควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มีการตรวจสอบภายในชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนมีมาตรฐานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง มีจ  านวน 2 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี และกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 3 การให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องแก่
เกษตรกร จากผูน้ ากลุ่ม หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าเกษตรอินทรีย ์หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้นการเตรียมแปลงปลูก (ดินและน ้ าท่ีใชเ้พาะปลูก)  ระบบฟาร์มอินทรีย ์การดูแล
พืชด้วยระบบอินทรียใ์นทุกขั้นตอน การผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย ์และน ้ าหมกัชีวภาพ และ
เทคนิคในการเก็บผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีควรมีการให้ค  าปรึกษา ส่งเสริมและ
สนบัสนุน ดา้นการตลาดของสินคา้เกษตรอินทรีย ์การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ให้กบักลุ่ม
เกษตรกรให้มากข้ึน เป็นตน้ มีจ  านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มชุมชน
ประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
บา้นแม อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 การพฒันาสินคา้เกษตรอินทรียข์องชุมชน ควรมีมาตรฐานท่ีรองรับ
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค โดยเคร่ืองหมายหรือตรารับรอง PGS ท่ีผา่นการรับรองท่ีเป็น
ท างก ารของม าตรฐาน เกษตร อินท รีย์ส ากล  จากสหพัน ธ์ เกษตรอินท รีย์น าน าชาติ 
( International Federation of Organic Agriculture Movements - 
IFOAM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีพบได้ในการกระจายสินค้าอินทรียสู่์ตลาดภายนอก หรือตลาด
ต่างประเทศ เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับร่วมกนัของมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลท่ีรับรองโดย 
IFOAM ไดจ้ดัท าระบบและกระบวนการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 และมีการน าไปใช้ในหลาย
ประเทศ มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
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ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่า
ตอง 
  ประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมการพฒันาสินคา้เกษตรอินทรียข์องชุมชนให้ตรงกบั
มาตรฐานและความตอ้งการของประเทศหรือกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  ซ่ึงกลุ่มในประเทศอาเซียน 
พบวา่ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีดชันีความมัน่คงทางอาหารสูงท่ีสุด รองลงมาคือ มาเลเซีย 
และไทย (ปี 2559) หากกลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันาสินคา้ของตนให้ไดม้าตรฐานอินทรียท่ี์มี
คุณภาพสูง จะท าให้ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียข์องไทยกวา้งข้ึน มีผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย และ
สามารถต่อรองราคาขายสินคา้ในทอ้งตลาดได ้มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และเกษตรกรผูป้ลูก
หอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 6 การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีให้มีหมู่บ้านอินทรีย ์(Organic 

Village) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรองรับสินคา้เกษตรอินทรียส์ด/แปรรูป และเป็นแหล่งกระจายจ าหน่าย
สินคา้ของชุมชน โดยสินคา้ของเกษตรกรในชุมชนท่ีจะน ามาวางขายจะตอ้งมีระบบการเพาะปลูก
แบบ PGS และสินคา้อินทรียมี์คุณภาพท่ีดีและปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในดา้นการตลาดของ
สินคา้เกษตรอินทรียข์องชุมชน ลดปัญหาการแทรกแซงของภาครัฐ ปัญหาพอ่คา้คนกลาง อีกทั้งยงั
ช่วยให้ผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพมีแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม มีจ านวน 3 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี, กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง และเกษตรกรผูป้ลูก
หอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ควรค านึงถึงระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ 
และหลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ 
ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสัตวท่ี์เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม 
เน้นการใช้อินทรียวตัถุ ประเด็นท่ี 3 การให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอินทรียอ์ยา่งถูกตอ้งแก่
เกษตรกร จากผูน้ ากลุ่ม หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าเกษตรอินทรีย ์หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน
ท่ีเก่ียวข้อง และประเด็นท่ี 6 การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีให้มีหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic 

Village) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรองรับสินคา้เกษตรอินทรียส์ด/แปรรูป และเป็นแหล่งกระจายจ าหน่าย
สินคา้ของชุมชน โดยสินคา้ของเกษตรกรในชุมชนท่ีจะน ามาวางขายจะตอ้งมีระบบการเพาะปลูก
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แบบ PGS และสินคา้อินทรียมี์คุณภาพท่ีดีและปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในดา้นการตลาดของ
สินคา้เกษตรอินทรียข์องชุมชน ลดปัญหาการแทรกแซงของภาครัฐ ปัญหาพอ่คา้คนกลาง อีกทั้งยงั
ช่วยใหผู้บ้ริโภคท่ีรักสุขภาพมีแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
 6.2.8 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  แนวทางการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้ งหมด  
7 ประเด็น ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันาในแต่ละประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรอย่างสร้างสรรค์ (Agriculture Creative Economy) คือ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจการเกษตรบนพื้ นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การ
ส ร้ า งส รรค์ ง าน  (Creativity)  แ ล ะก าร ใช้ ท รัพ ย์ สิ น ท าง ปั ญ ญ า  ( Intellectual 

property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/
นวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อผลิตสินคา้เกษตรและบริการท่ีสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่า
ทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดได ้เรียกวา่ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจาก
ความคิด” มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจร
ทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสัน
กอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนขบัเคล่ือนการพฒันาสินคา้เกษตร
ของตนใหมี้มูลค่าเพิ่ม มีความแปลกใหม่ ทนัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี
นั้น ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้เกษตรในเศรษฐกิจสร้างสรรคน์ั้นจะช่วยในการขยายขนาดการ
ผลิตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยงัส่งผลต่อการจา้งงาน การสร้างผลตอบแทน (ก าไร) 
แก่ผูป้ระกอบการดว้ย มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมง
ครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 3 การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชน (กลุ่มเกษตรกร) 
เกิดข้ึนได้จากการท่ีชุมชนมีการพฒันาสินค้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Product Base) ของตนใน
พื้นท่ี ซ่ึงแบ่งการพฒันาเป็น 3 ส่วน คือ (1) ด้านการบริหารจดัการภายในชุมชน โดยการสร้าง
ค ว า ม มี 
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ส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของผลผลิตนั้นร่วมกนั ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคม (Social Capital) ภายในชุมชน (2) ด้านการสร้างระบบ
เครือข่ายของชุมชนเกษตร โดยมีชุมชนตน้แบบ และหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ของสินคา้
เกษตรเข้ามาส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (3) ด้านการถ่ายทอด ต่อยอดภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ แก่ผูท่ี้สนใจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ มีจ านวน 1 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 ผูน้ าชุมชน หรือผูน้ าเกษตรกร ควรมีความมุ่งมัน่และวิสัยทศัน์ใน
การขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจเกษตรอย่างสร้างสรรค ์ควรมีการหาความรู้เพิ่มเติมแก่ตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ และเปิดใจเขา้ร่วมการพฒันาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้มาเผยแพร่แก่สมาชิกหรือคนในชุมชนอยา่งถูกตอ้ง มีจ  านวน 2 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภีและ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 5 การสร้างสรรคร์ะบบเศรษฐกิจของชุมชน จะมาจากองคค์วามรู้ท่ีมี
การต่อยอดจากฐานการวจิยัต่าง ๆ การคน้หาขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริโภคผา่นหนงัสือ ข่าวสาร และ
ระบบอินเตอร์เน็ต องคค์วามรู้จากหน่วยงานท่ีให้ความรู้ทั้งรัฐบาลและเอกชน นอกจากน้ีเกษตรกร
ควรมีกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในด้านการจดัเก็บ 
ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 

ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี  6 ส่ิ งส าคัญท่ีสุดของกระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค ์คือ กระบวนการและวธีิการมอง “ทุนจากภายใน” ชุมชนและทอ้งถ่ินท่ี
มีอยูแ่ลว้เพื่อน ามาซ่ึงการต่อยอดสร้างสรรคแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่มซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น “อตัลกัษณ์” ท่ี
ส าคญัในการสะทอ้นความเป็นตวัตนของชุมชนและทอ้งถ่ิน อนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงต่อ
ความส าเร็จในการพฒันาสังคมและชุมชนท่ีย ัง่ยืน มีจ  านวน 1 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 

ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 7 การสร้างผูสื้บทอดเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ เพราะบุคลากรรุ่นใหม่มี
ความพร้อมในการเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และสามารถริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอด
สินคา้เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและตลาดท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
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ร้อยละ 100 ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ประเด็นท่ี 1 กลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรอย่างสร้างสรรค ์
(Agriculture Creative Economy) คือ การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการเกษตรบนพื้นฐาน
ของการใชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และการ
ใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม 
การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อผลิตสินคา้เกษตรและบริการ
ท่ีสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ต ล า ด ไ ด้  เ รี ย ก ว่ า  “ ก า ร ส ร้ า ง 
มูลค่าท่ีเกิดจากความคิด” ประเด็นท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนขบัเคล่ือนการพฒันาสินคา้
เกษตรของตนให้มีมูลค่าเพิ่ม มีความแปลกใหม่ ทนัต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป และเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้เกษตรในเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นจะช่วยในการ
ขยายขนาดการผลิตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยงัส่งผลต่อการจ้างงาน การสร้าง
ผลตอบแทน (ก าไร) แก่ผูป้ระกอบการด้วย ประเด็นท่ี 4 ผูน้ าชุมชน หรือผูน้ าเกษตรกร ควรมี
ความมุ่งมัน่และวิสัยทศัน์ในการขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ควรมีการหา
ความรู้เพิ่มเติมแก่ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และเปิดใจเขา้ร่วมการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์าก
หน่วยงานท่ีเช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะได้มีความรู้มาเผยแพร่แก่สมาชิกหรือคนในชุมชน
อย่างถูกตอ้ง ประเด็นท่ี 5 การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจของชุมชน จะมาจากองค์ความรู้ท่ีมี 

การต่อยอดจากฐานการวจิยัต่าง ๆ การคน้หาขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริโภคผา่นหนงัสือ ข่าวสาร และ
ระบบอินเตอร์เน็ต องคค์วามรู้จากหน่วยงานท่ีให้ความรู้ทั้งรัฐบาลและเอกชน นอกจากน้ีเกษตรกร
ควรมีกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในด้านการจดัเก็บ 
ต่อยอด และถ่ายทอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญา และประเด็นท่ี 7 การสร้างผูสื้บทอดเป็นบุคลากร
รุ่นใหม่ เพราะบุคลากรรุ่นใหม่มีความพร้อมในการเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถริเร่ิม
ความคิดสร้างสรรคใ์นการต่อยอดสินคา้เกษตรใหมี้มูลค่าเพิ่มและตลาดท่ีกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
 6.2.9 การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง มีทั้งหมด 4 ประเด็น ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการพฒันา
ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์ 

เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) คือ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์องชุมชนท่ีจะ
น า ไ ป สู่ 

การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) คือ การน าผลงานวจิยัไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 
ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึน
จนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้เช่น สูตรส่วนผสมของสินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ 
(Process) อุปกรณ์และ เคร่ืองมือ (Tools) หรือผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นต้น ส่วน
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น สามารถน าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็นตน้แบบในการ
พฒันาสินคา้ทางการเกษตรของชุมชนอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ มีจ  านวน 3 

ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร  
คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

  ประเด็นท่ี 2 ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อ
ยอดสินคา้เกษตรของตนอยูเ่สมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด 
การแปรรูปสินคา้ วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การจดัระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินคา้ 
และการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกับผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้
ความเช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได ้น าไปสู่การสร้างความ
เขม้แข็งของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิ่งข้ึน มีจ  านวน 3 กลุ่ม  
คิดเป็นร้อยละ 100 เกษตรกร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) 
ต า บ ล 

ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

  ประเด็นท่ี 3 เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง โดยทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
(1) ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมและ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแบ่งออก  
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5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สิทธิบตัร (สิทธิบตัรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์) (2) เคร่ืองหมายการคา้ (3) ความลบัทางการคา้ (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) 
แบบผงัภูมิของวงจรรวม ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา มีจ านวน 2 

กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. 
ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ต า บ ล 

บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
  ประเด็นท่ี 4 การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ทั้งการร่วมมือกนัในการพฒันาตวัสินคา้ การสร้างผลงานให้
สามารถเผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ การพัฒนาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของ
บริษทัเอกชนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบั
มาตรฐานของสินคา้ได ้เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในระบบธุรกิจ มีจ  านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 

ร้อยละ 66.67 ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยุหวา่ อ าเภอ 

สันป่าตอง และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

  ดงันั้น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของการวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

ประเด็น ท่ี  1 การพัฒนาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้ เกิดประโยชน์ เชิงพาณิชย ์
(Commercial Advantage) คือ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) คือ การน าผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 
ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึน
จนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย ์และเชิงสาธารณะได ้และประเด็นท่ี 2 ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรควรมี
ความเขม้แขง็และมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรของตนอยูเ่สมอ มีความกระตือรือร้นใน
การหาความรู้ทั้ งด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้า วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การ
จดัระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินคา้ และการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคราย
ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้
เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได้ น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
สินคา้เกษตรของตนมากยิง่ข้ึน 
 6.3 การจดัการความรู้ (Knowledge Management)  
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  กระบวนการจดัการความรู้ของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548) ประกอบไป
ด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างหรือแสวงหา
ความ รู้  (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจัดความ รู้ให้ เป็นระบบ  (Knowledge 
Organization)  4)  ก ารป ระม วล ผ ล แล ะ ก ลั่ น ก รอ งค ว าม รู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) 5) การเข้าถึ งความ รู้  (Knowledge Access) 6) การแบ่ งปันแลก เป ล่ียนความ รู้ 
(Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ (Learning) ซ่ึ งนักวิจัยได้ถอดบทเรียนทั้ ง 20 กลุ่ม
เกษตรกร สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ได ้6 องคค์วามรู้ ดงัตารางท่ี 6.1 

ตารางท่ี 6.1 องคค์วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

องค์ความรู้ 
จ านวนกลุ่ม
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1) องคค์วามรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต 20 35.09 
2) องคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 14 24.56 
3) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 13 22.81 
4) องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด 4 7.02 
5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า 3 5.26 
6) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 3 5.26 
รวม 57 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี  6.1 แสดงองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ทั้ ง 20 กลุ่มเกษตรกร พบว่า  
การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) องค์ความรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต (2) องค์
ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้
ปลอดภยั (4) องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด (5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอด
มูลค่า และ (6) องค์ความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) โดยองค์ความรู้ท่ีกลุ่ม
เกษตรกรมีมากท่ีสุด คือ องค์ความรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต จ านวน 20 กลุ่ม (ร้อยละ 35.09) 
รองลงมา คือ องคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 14 กลุ่ม (ร้อยละ 24.56) ต่อมา
เป็นองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย จ านวน 13 กลุ่ม (ร้อยละ 
22.81) องค์ความรู้ในการจดัการตลาด จ านวน 4 กลุ่ม (ร้อยละ 7.02) องค์ความรู้ในการแปรรูป
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สินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26) และสุดท้ายคือ องค์ความรู้ใน 
การผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26) 
 6.4 มูลค่าเพิ่มของโครงการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
  จากผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณ
ท่ีมาก และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต  
2) ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มอยา่งมีระบบยงัมีไม่มาก 3) พื้นท่ีท าการเกษตรมี
ปริมาณน ้ าไม่ เพียงพอ 4) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อค้าคนกลางน้อย  
5) เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ 6) การแข่งขันของสินค้าเกษตร
ค่อนขา้งสูงแต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั ดงันั้นนักวิจยัจึงได้เพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่าน
กิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ การอบรม “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” การอบรม 
“บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับ
สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการอบรม “แนวทาง 
การประยุกตใ์ชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชน” แล้วพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการอบรมมีผลการประเมินศกัยภาพเพิ่มข้ึน สามารถ
วเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการไดด้งัน้ี 
  1) “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย” มีประเด็นท่ีส าคัญ ดังน้ี  
(1) การวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้จากระดบัมาก (คะแนน 
4.28, S.D. = 0.81) สู่ระดับมาก (คะแนน 4.44, S.D. = 0.74) คิดเป็นร้อยละ 3.20 (2) การ
วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้จากระดบั
ปานกลาง (คะแนน 3.05, S.D. = 0.98) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.81, S.D. = 0.87) คิดเป็นร้อย
ล ะ  15. 20  
รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.20   
  2) “บรรจุภัณฑ์และการพฒันาต่อยอดสินค้าเกษตร” ในประเด็น เทคโนโลยี 
การบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและเร่ือง บรรจุภณัฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร ในการ
วิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับมาก 
(คะแนน 4.27, S.D. = 0.75) สู่ระดับมาก (คะแนน 4.45, S.D. = 0.64) คิดเป็นร้อยละ 3.60 
แ ล ะ 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้
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ให้กบัเกษตรกรจากระดบัปานกลาง (คะแนน 3.04, S.D. = 0.98) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.77,  
S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 14.60 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.10 
  3) “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและ 
การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” คือ การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพ
ของเกษตรกรจากระดบัมาก (คะแนน 3.83, S.D. = 0.90) สู่ระดับมาก (คะแนน 3.99, S.D. = 
0.84) คิดเป็นร้อยละ 3.20 และการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชนและการใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจาก
ระดบัปานกลาง (คะแนน 2.83, S.D. = 0.94) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.73, S.D. = 0.63) คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.60 
 ทั้ง 3 กิจกรรม สามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 
  จากขอ้มูลการประเมินมูลค่าโครงการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ไดช่้วยใน
การพฒันาต่อยอดให้กบักลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น มีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 6.2 

ตารางท่ี 6.2  ความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้าน 
ความสามารถในการพฒันาต่อยอด 

จ านวน  
(กลุ่มเกษตรกร) 

S.D. ร้อยละ 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 14 0.47 25.45 
2) การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 9 0.51 16.36 
3) การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร 9 0.51 16.36 
4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐใน
ชุมชน 

6 0.47 10.91 

5) การพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่
ระบบอาหารปลอดภยั 

5 0.44 9.09 

6) การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 0.41 7.27 

7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์ 3 0.37 5.45 
8) การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิด 3 0.37 5.45 



320 
 

ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
9) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน 
อยา่งสร้างสรรค ์

2 0.31 3.64 

รวม   100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

  จากตารางท่ี 6.2 แสดงความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกร 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถท่ีจะยกระดบัในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมากท่ีสุด มีจ านวน 14 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 25.45) รองลงมา คือ ด้าน 
การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน และดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้
เกษตร มีจ านวน 9 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.51, ร้อยละ 16.36) ต่อมาคือ ด้านการส่งเสริมภาค
การเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 10.91) ดา้น
การพฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร 
(S.D. = 0.44, ร้อยละ 9.09) ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.41, ร้อยละ 7.27) ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์
และดา้นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ จ านวน  
3 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.37, ร้อยละ 5.45) สุดทา้ยคือ ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชน อยา่งสร้างสรรค ์จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.31, ร้อยละ 3.64) 
 




