
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการดว้ยความสมคัรใจผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 17 ต าบล 20 กลุ่มเกษตรกร ท่ี
มีศกัยภาพในการพฒันาสินคา้เกษตรชุมชน เม่ือเปรียบเทียบในระดับประชาคมอาเซียน อาศยั
วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis และอภิปรายผล 
การจดัการความรู้ (Knowledge Process) 7 ขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ มีจุดแข็งคือ กลุ่ม
เกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจ แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก 
และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต ส่วนโอกาส
ท่ีส าคัญคือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้ งด้านความรู้และเงินทุน แต่
อุปสรรคท่ีส าคญัคือ ตลาดสินคา้เกษตรไม่มีความหลากหลาย 

ผลการวจิยัไดอ้งคค์วามรู้ 6 ดา้น เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี (1) องคค์วามรู้ในการจดัการ
ปัจจยัการผลิต ร้อยละ 35.09 (2) องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 24.56  
(3) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั ร้อยละ 22.81 (4) องคค์วามรู้ใน
การจดัการตลาด ร้อยละ 7.02 (5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า ร้อยละ 
5.26  และ (6) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) ร้อยละ 5.26 จึงควรเน้น
ให้เกษตรกรพฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัการปัจจยัการผลิตให้ผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 

This research aims to study the potentiality  of Chiang Mai agricultural communities 
and develop the potentiality of  Chiang Mai agricultural communities concerning knowledge 
management in organization of Chiang Mai Communities  to compete in ASEAN community 
base on sufficiency economy. It was the qualitative research and supported by quantitative 
research from the primary data of 20 groups of agriculturists from 17 districts attending the 
project. All of these groups had  potentialities to develop the agricultural products. Participatory 
action research, SWOT analysis and 7 steps of  knowledge management were discussed the 
result of study. 

The research found that the strengths of the potentiality of agriculturists were that 
members were  specialized in production and could transfer knowledge to interested people. 
Their weaknesses were that agriculturists lack abilities to produce a lot of  products and control 
the quantity and quality of productivity in each production cycle. They however were supported 
by many organizations both knowledge and budgets. Their threat was that agricultural market 
had no varieties.   

The research result  leaded to 6 issues of knowledge arranged by priority; (1) knowledge 
to manage factors of production 35.09%; (2) knowledge to increase the efficiency of production 
24.56% ; (3) knowledge to produce organic agricultural products and safety products 22.81% ; 
(4) knowledge to manage marketing 7.02%; (5) knowledge  of  agricultural product processing 
in order to expand the value 5.26%  and (6) knowledge to  produce agricultural products to get 
good agricultural practices (GAP) 5.26 %. It should emphasize agriculturitsts to develop and 
expand knowledge concerning factors of production management so that they can produce 
products efficiently in accordance with sufficiency economy philosophy. 

 




