
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยได้ศึกษาด้านการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ในจังหวดัเชียงใหม่ ตาม
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกรชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดรั้บการประเมินศกัยภาพโดยอาศยัวธีิการ SWOT Analysis มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6.1-6.4 

ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการ

ผลิต และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
12 21.82 

2 สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับ 
(ลูกคา้ประจ า) 

11 20.00 

3 สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั และมี
คุณภาพสูง 

9 16.36 

4 กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้น
การตลาด การแปรรูป การจดัการบญัชี การเก็บเก่ียว
ผลผลิต และการประชาสัมพนัธ์ 

7 12.73 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
5 กลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการตลาด และการบริหาร

จดัการของกลุ่ม 
7 12.73 

6 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเขม้แขง็ และมี
ความกระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้
เกษตร 

5 9.09 

7 การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร 2 3.64 
8 ระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี และสะอาด 1 1.82 
9 กลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ี

ครบวงจร 
1 1.82 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 6.1 แสดงประเด็นศกัยภาพด้านจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกร พบว่า 
ประเด็นจุดแข็งท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรกรมี
สมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ มี
จ านวน 12 กลุ่ม (ร้อยละ 21.82) รองลงมา คือ สินค้าของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาด
รองรับ (ลูกค้าประจ า) มีจ  านวน 11 กลุ่ม (ร้อยละ 20.00) สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้น
ปลอดภยั และมีคุณภาพสูง มีจ านวน 9 กลุ่ม (ร้อยละ 16.36) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ด้านการผลิต  ด้านการตลาด  การแปรรูป  การจัดการบัญ ชี  การเก็บ เก่ี ยวผลผลิต  และ 
การประชาสัมพนัธ์และกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการตลาด และการบริหารจดัการของกลุ่ม มี
จ านวน 7 กลุ่ม (ร้อยละ 12.73) ผู ้น ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความ
กระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตร มีจ านวน 5 กลุ่ม  (ร้อยละ 9.09) การท าเกษตร
ในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร มีจ านวน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 3.64) สุดทา้ยคือ ระบบการจดัการฟาร์ม
ท่ีดีและสะอาดและกลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร มีจ านวน 1 กลุ่ม 
(ร้อยละ 1.82) 
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ตารางท่ี 6.2 ประเด็นศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกร 

ล าดับ ประเด็นโอกาส จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้ง

ดา้นความรู้และเงินทุน 
14 42.42 

2 สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศ ทั้งใน
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย 

12 36.36 

3 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับท่ีหลากหลาย 5 15.15 
4 พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมี

ปริมาณน ้าพียงพอ 
2 6.06 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 6.2 แสดงประเด็นศกัยภาพด้านโอกาสของกลุ่มเกษตรกร พบว่า 
ประเด็นโอกาสท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรจากทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร
มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน มีจ านวน 14 กลุ่ม (ร้อยละ 42.42) 
รองลงมา คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศ ทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย มี
จ านวน 12 กลุ่ม (ร้อยละ 36.36) และพื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช สินคา้เกษตร
ของกลุ่มมีตลาดรองรับท่ีหลากหลาย มีจ านวน 5 กลุ่ม (ร้อยละ 15.15) และสุดทา้ยคือ พื้นท่ีท า
การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้าพียงพอ มีจ านวน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 6.06) 
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ตารางท่ี 6.3 ประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร   

ล าดับ ประเด็นจุดอ่อน จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ 

ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถใน 
การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบ 
การผลิต 

8 38.10 

2 กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อคา้คน
กลางนอ้ย  

6 28.57 

3 ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มอยา่ง
มีระบบยงัมีไม่มาก 

3 14.29 

4 การแข่งขนัของสินคา้เกษตรค่อนขา้งสูงแต่เป็นใน
ลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 

2 9.52 

5 พื้นท่ีท าการเกษตรมีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ 1 4.76 
6 เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 1 4.76 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 6.3 แสดงประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็นจุดอ่อน
ท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตรกรยงัขาดความสามารถใน
การผลิตสินคา้ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิต
ในแต่ละรอบการผลิต มีจ านวน 8 กลุ่ม (ร้อยละ 38.10) รองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจใน 
การต่อรองราคาพ่อคา้คนกลางน้อย มีจ านวน 6 กลุ่ม (ร้อยละ 28.57) ความสามารถของเกษตรกร
ในการจดัการฟาร์มอยา่งมีระบบยงัมีไม่มาก มีจ านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 14.29) การแข่งขนัของสินคา้
เกษตรค่อนขา้งสูงแต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั มีจ านวน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 9.52) สุดทา้ยคือ 
พื้นท่ีท าการเกษตรมีปริมาณน ้ าไม่เพียงพอและเกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีจ านวน 1 กลุ่ม (ร้อยละ 4.76)  
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ตารางท่ี 6.4 ประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 

ล าดับ ประเด็นอุปสรรค จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 ตลาดสินคา้เกษตรไม่มีความหลากหลาย 12 50.00 
2 การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในตลาดสูง ทั้งดา้นราคา

และปริมาณ 
8 33.33 

3 พอ่คา้คนกลางมีอิทธิพลต่อรองสูง 1 4.17 
4 การขาดแคลนแรงงานในการผลิต 1 4.17 
5 ปริมาณน ้าในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ 1 4.17 
6 ปริมาณและคุณภาพสินคา้เกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
1 4.17 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 6.4 แสดงประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร พบว่า ประเด็น
อุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ ตลาดสินคา้เกษตรไม่มี
ความหลากหลาย มีจ านวน 12 กลุ่ม (ร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ การแข่งขนัของสินคา้เกษตรใน
ตลาดสูง ทั้งด้านราคาและปริมาณ มีจ านวน 8 กลุ่ม (ร้อยละ 33.33) สุดทา้ยคือ พ่อคา้คนกลางมี
อิทธิพลต่อรองสูง การขาดแคลนแรงงานในการผลิต ปริมาณน ้ าในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ปริมาณและคุณภาพสินคา้เกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้มีจ านวน 1 กลุ่ม
เกษตรกร (ร้อยละ 4.17)  
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 6.1.2 กระบวนการจดัการความรู้ 
  กระบวนการจดัการความรู้ของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548) ประกอบไป
ด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การค้นหาความรู้ (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 กลั่ น ก รอ งค ว าม รู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) 5) การเข้าถึงความ รู้ (Knowledge Access) 6) การแบ่ งปันแลก เป ล่ียนความ รู้ 
(Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ (Learning) ซ่ึงนักวิจัยได้ถอดบทเรียนทั้ ง 20 กลุ่ม
เกษตรกร สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ได ้6 องคค์วามรู้ ดงัตารางท่ี 6.5 

ตารางท่ี 6.5 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 6.5 แสดงองคค์วามรู้ของกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร พบวา่  
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
เป็นองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภยั  จ านวน 13 กลุ่ม (ร้อยละ 
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22.81) องค์ความรู้ในการจดัการตลาด จ านวน 4 กลุ่ม (ร้อยละ 7.02) องค์ความรู้ในการแปรรูป
สินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26) และสุดท้ายคือ องค์ความรู้ใน 
การผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26) 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนนัทิยา หุตานุวตัร 
และคณะ (2546) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้ ง 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่ม
เกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจ ซ่ึงงานของกาญจนา สุระ (2551) เห็นว่าคนในชุมชนท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมี 
การพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองจะช่วยเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัเศรษฐกิจในชุมชนตนได้ ดา้น
โอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน 
เช่นเดียวกับงานของอภิชาติ ใจอารีย ์(2557) เร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงได้จัดความรู้เป็นองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงองคค์วามรู้เหล่าน้ีอยูใ่นตวับุคคล (ความเช่ียวชาญ) นัน่เอง  
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลผา่นกระบวนการจดัการความรู้ของ บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ (2548) ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  
2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ  (Knowledge Organization) 4 ) ก ารประมวลผลและกลั่นกรองความ รู้  (Knowledge 
Codification and Refinement)  5 )  ก าร เข้ า ถึ งค ว าม รู้  (Knowledge Access)  6 ) ก ารแบ่ ง ปั น
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ (Learning) ซ่ึงทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร 
สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ได ้6 องค์ความรู้ โดยองคค์วามรู้ท่ีกลุ่มเกษตรกรมีมากท่ีสุด คือ องค์
ความรู้ในการจัดการปัจจัยการผลิต ร้อยละ 35.09 รองลงมา คือ องค์ความรู้ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 24.56 ต่อมาเป็นองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์
และสินค้าปลอดภัย ร้อยละ 22.81 องค์ความรู้ในการจดัการตลาด ร้อยละ 7.02 องค์ความรู้ใน 
การแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า ร้อยละ 5.26 และสุดทา้ยคือ องค์ความรู้ในการผลิต
สินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) ร้อยละ 5.26 สอดคลอ้งในงานของวีระศกัด์ิ สมยานะ (2551) 
เห็นวา่การจดัการเรียนรู้ช่วยท าให้การท างานของชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยงั
สามารถน าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจยัไปเป็นแบบอย่างกบัการพฒันา
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ท้องถ่ินด้วยงานวิจยัในด้านอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับงานของวิไลลกัษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการ 
การเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่
รากแกว้ ไดน้ าหลกัการจดัการเรียนรู้มาสร้างแผนเพื่อพฒันาชุมชนและชุมชนสามารถน าไปใชไ้ด้
จริงต่อไป 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ของทุกชุมชนทั้ ง 207 ชุมชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ และท าการจดัการความรู้ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ของชุมชน หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ี
มีศกัยภาพในการแข่งขนัประชาคมอาเซียน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการ
พฒันาการเกษตรชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และใน
ระยะต่อไป การวิจยัควรบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ของการขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการ
พฒันาสินคา้เกษตรร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินคา้
เกษตรอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 




