
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้ง 10 ประเด็น ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน
อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและ
สนบัสนุนดว้ยการวเิคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย
ความสมคัรใจผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 17 ต าบล 20 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาด้านการเกษตร เม่ือเปรียบเทียบในระดบัประชาคมอาเซียน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมี 
ส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis และอภิปรายผลด้วยข้อมูลสถิติ คือ 
ค่าเฉล่ียในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ 
เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถใน
การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต รวมถึงอุปสรรคท่ีส าคญัคือ ตลาดสินคา้
เกษตรไม่มีความหลากหลาย การวิจยัจึงได้เพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ 
การอบรม “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” การอบรม “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อ
ยอดสินคา้เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและบรรจุภณัฑ์กบั
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร และการอบรม “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
บริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” และพบวา่กลุ่มเกษตรกรมีผล
การประเมินศกัยภาพเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 ซ่ึงช่วยในการพฒันาต่อยอดให้กบักลุ่มเกษตรกรให้
ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรมากท่ีสุด ร้อยละ 25.45 
2) ดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน ร้อยละ 16.36 3) ดา้นการตรวจสอบและพฒันา
มาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 16.36 4) ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐใน
ชุมชน ร้อยละ 10.91 5) ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 
ร้อยละ 9.09 6) ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 7.27  
7) ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 5.45 8) ด้านการต่อยอดภาคการเกษตร
ของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ร้อยละ 5.45 และ 9) ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 3.64 จึงควรให้เกษตรกรเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจะสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้
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Abstract 

This study aims to analyze value added of research and develop the  potentialities of  
agriculture of  Chiang Mai communities to compete in ASEAN base on sufficiency economy 
philosophy.  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 discussed the result by descriptive  statistic such as means  

 The research found that the weaknesses of agriculturists’ potentialities were that 
they lacked ability to produce a lot of products and controlled  the quantity of productivity in 
each production cycle. Their threats were that markets had varieties. As a result, training of 
people were held to increase the potentialities of all these groups; the first training was guideline 
for the standard of agriculture of safety products; the second training was packaging and 
development  to expand agricultural products on the topic of package technology for agricultural 
product and packaging for creating agricultural value added and the third training was guideline 
to apply application for farm management and production of commercial intellectual property. 
Groups of agriculturists’ potentialities had been  9.63%  increased . Thus it could help to expand 
their operation and got 9 issues of the outcomes as follow; 1) increase the efficiency of 
agricultural products 25.45% was the highest  of increase 2) develop the marketing of 
agricultural products for community 16.36%; 3) inspect and develop standard of agricultural 
products; 4) promote agriculture of governmental organizations in communities 10.91%; 5) 
develop and expand agricultural products to be food safety 9.09%; 6) develop agricultural 
business groups base on sufficiency economy philosophy5.45%; 7) promote organic agricultural 
production 5.45%; 8) expand agriculture of communities for commercial and public advantages 
5.45% and 9) develop agricultural economic system of communities creatively 3.64%. As a 
result , agriculturists should accelerate to  develop the efficiency of production as the first 
priority to compete in ASEAN community. 

 




