
72 
 

 
บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
 
 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดเ้ร่ิมจากการ SWOT Analysis ทั้งหมด 20 กลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบจุดอ่อนดงัต่อไปน้ี 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิต
สินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่
ละรอบการผลิต 2) ความสามารถของเกษตรกรในการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบยงัมีไม่มาก 
3) พื้นท่ีท าการเกษตรมีปริมาณน ้ าไม่เพียงพอ 4) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อคา้
คนกลางน้อย 5) เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ 6) การแข่งขนัของ
สินคา้เกษตรค่อนขา้งสูงแต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั จากจุดอ่อนจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของ
กลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ การพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรในประเด็น “แนวปฏิบติั
มาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” การพฒันาเร่ือง “บรรจุภณัฑแ์ละการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” 
ในประเด็น เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและเร่ือง บรรจุภณัฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินคา้เกษตร และการพฒันาในประเด็น “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน”  
 โดยมีการหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม  
ศรีสะอาด 2532 : 111  

 ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การเพิม่ศักยภาพเกษตรกรในด้าน “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
 “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยั” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลัง 
การพฒันา ดงัน้ี 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา 

ตารางท่ี 5.1 การวเิคราะห์ความส าคญัของมาตรฐานสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 65 56.03 
มาก 34 29.31 

ปานกลาง 13 11.21 
นอ้ย 4 3.45 
รวม 116 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัของมาตรฐานสินคา้เกษตรจากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 116 คน พบวา่ มาตรฐานสินคา้เกษตรมีความส าคญัระดบัมากท่ีสุดจ านวน 
65 คน ร้อยละ 56.03 รองลงมาคือ ระดบัมากจ านวน 34 คน ร้อยละ 29.31 ระดบัปานกลางจ านวน 
13 คน ร้อยละ 11.21 และระดบันอ้ยจ านวน 4 คน ร้อยละ 3.45 
 

ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์สินค้าเกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม้) ท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพตาม
 จ านวนและร้อยละ 

ชนิดพืช จ านวน(คน) ร้อยละ 
พืชผกั 75 47.17 
ขา้ว 24 15.09 
ผลไม ้ 24 15.09 
ล าไย 13 8.18 

หอมหวัใหญ่ 6 3.77 
สตรอเบอร์ร่ี 5 3.14 

กาแฟ 4 2.52 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์สินค้าเกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม้) ท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพตาม
 จ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ชนิดพืช จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชา 3 1.89 

สมุนไพร 2 1.26 
ดอกไม ้ 2 1.26 

เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 1 0.63 
รวม 159 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงการวเิคราะห์สินคา้เกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม)้ ท่ีจะท ามาตรฐาน
คุณภาพ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ พืชผกัจ านวน 75 คน 
ร้อยละ 47.17 รองลงมา คือ ขา้วและผลไมจ้ านวน 24 คน ร้อยละ 15.09 ล าไยจ านวน 13 คน ร้อยละ 
8.18 หอมหวัใหญ่จ านวน 6  คน ร้อยละ 3.77 สตรอเบอร์ร่ีจ  านวน 5 คน ร้อยละ 3.14 กาแฟจ านวน 
4 คน ร้อยละ 2.52 ชาจ านวน 3 คน ร้อยละ 1.89 สมุนไพร และดอกไมจ้ านวน 2 คน ร้อยละ 1.26 
และเมล็ดพนัธ์ุขา้วจ านวน 1 คน ร้อยละ 0.63 
 

ตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภทการเล้ียงสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานคุณภาพเรียงตาม
 จ านวนและร้อยละ 

ชนิดสัตว์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไก่/ไข่ไก่ 9 27.27 
ปลา 8 24.24 
หมู 5 15.15 
ววั 1 3.03 
ควาย 1 3.03 
เป็ด 1 3.03 
กบ 1 3.03 
อ่ืนๆ 7 21.21 
รวม 33 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.3 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภทการเล้ียงสัตวท่ี์จะท ามาตรฐาน
คุณภาพ จะเห็นวา่  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ไก่/ไข่ไก่จ านวน 9 คน 
ร้อยละ 27.27 รองลงมาคือ ปลาจ านวน 8 คน ร้อยละ 24.24 หมูจ านวน 5 คน ร้อยละ 15.15  
ววั ควาย เป็ด และกบจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.03 และอ่ืน ๆ จ านวน 7 คน ร้อยละ 21.21 
 
ตารางท่ี 5.4  การวิเคราะห์สินคา้เกษตรในแต่ละระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรเห็นควร

 มีเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลอดภยั 61 41.78 

GAP 29 19.86 
อินทรีย ์ 28 19.18 
ปลอดสาร 25 17.12 

ไม่จ  าเป็น/อะไรก็ได ้ 3 2.05 
รวม 146 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.4 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรในแต่ละระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ี
เกษตรกรเห็นควรมี จะเห็นว่า มาตรฐานสินคา้เกษตรระดบัปลอดภยัจ านวน 61 คน ร้อยละ41.78 
รองลงมา คือ ระดบัGAPจ านวน 29 คน ร้อยละ 19.86 ระดบัอินทรียจ์  านวน 28 คน ร้อยละ 19.18 
ระดบัปลอดสารจ านวน 25 คน ร้อยละ 17.12 และไม่จ  าเป็น/อะไรก็ไดจ้  านวน 3 คน ร้อยละ 2.05 
 
ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบัเรียงตามจ านวน 
  และร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลอดภยั 50 37.04 
อินทรีย ์ 36 26.67 
ปลอดสาร 26 19.26 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบัเรียงตามจ านวน 
  และร้อยละ (ต่อ) 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
GAP 21 15.56 

ไม่จ  าเป็น/อะไรก็ได ้ 2 1.48 
รวม 135 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.5 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบั 
จะเห็นวา่ มาตรฐานสินคา้เกษตรระดบัปลอดภยัจ านวน 50 คน ร้อยละ 37.04 รองลงมาคือ ระดบั
อินทรียจ์  านวน 36 คน ร้อยละ 26.67 ระดบัปลอดสารจ านวน 26 คน ร้อยละ 19.26 ระดบั GAP
จ านวน 21 คน ร้อยละ 15.56 และไม่จ  าเป็น/อะไรก็ไดจ้  านวน 2 คน ร้อยละ 1.48 
 
ตารางท่ี 5.6 การวเิคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึนเรียงตาม 
  จ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึน 113 97.41 
2) ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึน 3 2.59 

รวม 116 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.6 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตให้มี
ระดับสูงข้ึนเรียงตามจ านวนและร้อยละจากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 116 คน พบว่า  
ผูท่ี้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตให้มีระดับสูงข้ึนจ านวน 113 คน ร้อยละ 97.41 และผูท่ี้ไม่
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึนจ านวน 3 คน ร้อยละ 2.59  
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ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตให้มีระดับ  
  สูงข้ึนเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ไม่ใหเ้หตุผล 51 45.13 
2) การเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึนในดา้น

ต่างๆจากแหล่งความรู้ท่ีมากข้ึน 
19 16.81 

3) การพฒันา/ต่อยอด/การปรับปรุงสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้และยกระดบั
ผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน 

12 10.62 

4) ท าสินคา้ท่ีมีคุณภาพปลอดภยัเพื่อท่ีจะเพิ่มราคาใหสู้งข้ึน 7 6.19 
5) ความตั้งใจอยากจะท าจริงและการมีอุดมการณ์ท่ีจะท าทุกอยา่ง 6 5.31 
6) สภาพพื้นท่ีดิน น ้าเหมาะสมกบัพื้นท่ีปลุก 5 4.42 
7) มีหน่วยงานท่ีพร้อมจะสนับสนุนให้ค  าแนะน าและส่งเสริมใน

ดา้นต่างๆ 
4 3.54 

8) เกษตรกร/ผู ้บ ริโภคใส่ใจในเร่ืองสุขภาพบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยัมากข้ึน 

3 2.65 

9) มีการท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้และเห็นโทษการใช้สารเคมีแล้ว
หาวธีิทดแทนการใชส้ารเคมี 

3 2.65 

10) เทคโนโลยีทนัสมยัอ านวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตท่ี
มากข้ึน 

3 2.65 

รวม 113 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.7 แสดงการวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบ  
การผลิตให้มีระดบัสูงข้ึน จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 113 คน พบวา่ ผูท่ี้ไม่ให้เหตุผลจ านวน  
51 คน ร้อยละ 45.13 รองลงมาคือ การเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึนในดา้น
ต่างๆจากแหล่งความรู้ท่ีมากข้ึนจ านวน 19 คน ร้อยละ 16.81 การพฒันา/ต่อยอด/การปรับปรุง
สินคา้ท่ีมีอยู่แล้วและยกระดบัผลผลิตให้ได้มาตรฐานจ านวน 12 คน ร้อยละ 10.62 ท าสินคา้ท่ีมี
คุณภาพปลอดภยัเพื่อท่ีจะเพิ่มราคาให้สูงข้ึนจ านวน 7 คน ร้อยละ 6.19 ความตั้งใจอยากจ าท าจริง
และการมีอุดมการณ์ท่ีจะท าทุกอย่างจ านวน 6 คน ร้อยละ 5.31 สภาพพื้นท่ีดิน น ้ าเหมาะสมกบั
พื้นท่ีปลุกจ านวน 5 คน ร้อยละ 4.42 มีหน่วยงานท่ีพร้อมจะสนบัสนุนให้ค  าแนะน าและส่งเสริมใน
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ด้านต่างๆจ านวน 4 คน ร้อยละ 3.54 เกษตรกร/ผูบ้ริโภคใส่ใจในเร่ืองสุขภาพบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยัมากข้ึน มีการท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แล้วและเห็นโทษการใช้สารเคมีแล้วหาวิธีทดแทน 
การใช้สารเคมีและเทคโนโลยีทนัสมยัอ านวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตท่ีมากข้ึนจ านวน  
3 คน ร้อยละ 2.65 
 
ตารางท่ี 5.8 การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นจากเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.8 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นจาก
เกษตรกร จะเห็นวา่ คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีมีมีคุณค่าทางโภชนาการเฉล่ีย 4.53 โดยมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.72 โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมากท่ีสุด
รองลงมาคือ มีรสชาติท่ีดี เฉล่ีย 4.42 (S.D. = 0.69) ไม่มีสารตกค้างเฉล่ีย 4.41 (S.D. = 1.05)  
เก็บรักษาไดท้นนานเฉล่ีย 4.35 (S.D. = 0.76) มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบและแน่นเฉล่ีย 4.18 
(S.D. = 0.82) และรูปร่างเหมาะสม/สมส่วนมีกล่ินหอมตามธรรมชาติสีสวยเป็นปกติดีเฉล่ีย 4.10 
(S.D. = 0.75, 0.75, 0.78 ตามล าดบั) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. ผลการประเมิน 

1) มีคุณค่าทางโภชนาการ 4.53 0.72 มากท่ีสุด 
2) มีรสชาติท่ีดี 4.42 0.69 มาก 
3) ไม่มีสารตกคา้ง 4.41 1.05 มาก 
4) เก็บรักษาไดท้นนาน 4.35 0.76 มาก 
5) มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบ และแน่น 4.18 0.82 มาก 
6) รูปร่างเหมาะสม/สมส่วน 4.10 0.75 มาก 
7) มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 4.10 0.75 มาก 
8) สีสวย เป็นปกติดี 4.10 0.78 มาก 
9) อ่ืนๆ 4.50 0.71 มาก 

เฉลีย่รวม 4.28 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 5.9 การวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในแต่ละ 
  ประเด็น  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ืองการจดัการน ้า 3.33 0.87 ปานกลาง 
2) ความรู้เร่ืองการจดัการดิน 3.33 0.96 ปานกลาง 
3) ความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยอินทรีย ์ 3.31 0.99 ปานกลาง 
4) ความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยเคมี 3.16 0.98 ปานกลาง 
5) ความรู้เร่ืองการจดัการวชัพืช 3.15 0.91 ปานกลาง 
6) ความรู้เร่ืองการจดัการสารก าจดัศตัรูพืช 

(แมลง/สัตว)์ 
3.12 0.94 ปานกลาง 

7) ความรู้เร่ืองสุขลกัษณะส่วนบุคคล 3.09 0.90 ปานกลาง 
8) ความรู้เร่ืองการบนัทึกขอ้มูล 3.04 0.94 ปานกลาง 
9) ความรู้เร่ืองการเก็บรักษาสินคา้เกษตร 3.03 1.08 ปานกลาง 
10) ความรู้เร่ืองการจดัการหลงัเก็บเก่ียว 2.97 0.96 ปานกลาง 
11) ความรู้เร่ืองการจดัการโรค (เช้ือรา/

แบคทีเรีย/ไวรัส) 
2.93 1.03 ปานกลาง 

12) ความรู้เร่ืองการจดัท าบญัชีฟาร์ม 2.93 1.04 ปานกลาง 
13) ความรู้เร่ืองการตลาดสินคา้เกษตร 2.91 1.01 ปานกลาง 
14) ความรู้เร่ืองระบบการขนส่งสินคา้เกษตร 2.89 0.98 ปานกลาง 
15) ความรู้เร่ืองการจดัการฟาร์ม 2.84 0.97 ปานกลาง 
16) ความรู้เร่ืองเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 2.82 0.95 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.05 0.98 ปานกลาง 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน
ในแต่ละประเด็น จะเห็นว่า ค่าเฉล่ียระดับความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานในแต่ละประเด็นอยูร่ะหวา่ง 2.82-3.33 ซ่ึงถือไดว้า่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีความรู้เร่ืองการจดัการดินและความรู้เร่ืองการจดัการน ้ าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.33 โดยมีค่าส่วน



80 
 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ,0.96 ตามล าดับ แต่ละเห็นว่าประเด็น ความรู้เร่ือง
เคร่ืองจกัรทางการเกษตร มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ 2.82 โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ตวัอยา่งท่ีตอบยงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยท่ีีช่วยในการเกษตรนอ้ย 

 2) แบบประเมินหลงัการพฒันา 
 

ตารางท่ี 5.10 การวเิคราะห์ความส าคญัของมาตรฐานสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 89 76.72 
มาก 21 18.10 

ปานกลาง 4 3.45 
นอ้ย 2 1.72 
รวม 116 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.10 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัของมาตรฐานสินคา้เกษตร จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 116 คน พบวา่ มาตรฐานสินคา้เกษตรมีความส าคญัระดบัมากท่ีสุดจ านวน 
89 คน ร้อยละ 76.72 รองลงมาคือ ระดบัมากจ านวน 21 คน ร้อยละ 18.10 ระดบัปานกลางจ านวน 
4 คน ร้อยละ 3.45 และระดบันอ้ยจ านวน 2 คน ร้อยละ 1.72  
 
ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม)้ ท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพเรียง  
  ตามจ านวนและร้อยละ 

ชนิดพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
พืชผกั 76 45.24 
ขา้ว 27 16.07 
ผลไม ้ 27 16.07 
ล าไย 16 9.52 
กาแฟ 6 3.57 

สตรอเบอร์ร่ี 4 2.38 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม)้ ท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพเรียง  
  ตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ชนิดพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
หอมหวัใหญ่ 5 2.98 

ชา 3 1.79 
สมุนไพร 2 1.19 

เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 1 0.60 
ดอกไม ้ 1 0.60 
รวม 168 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.11 แสดงการวิเคราะห์สินค้าเกษตรประเภท (พืชผกั/ผลไม้) ท่ีจะท า
มาตรฐานคุณภาพ จะเห็นวา่  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ พืชผกัจ านวน 
76 คน ร้อยละ 45.24 รองลงมา คือ ขา้วและผลไมจ้ านวน 27 คน ร้อยละ 16.07 ล าไยจ านวน 16 คน 
ร้อยละ 9.52 กาแฟจ านวน 6 คน ร้อยละ 3.57 หอมหวัใหญ่จ านวน 5 คน ร้อยละ 2.98 สตรอเบอร์ร่ี
จ  านวน 4 คน ร้อยละ 2.38 ชาจ านวน 3 คน ร้อยละ 1.79 สมุนไพรจ านวน 2 คน ร้อยละ 1.19 เมล็ด
พนัธ์ุขา้วและดอกไมจ้ านวน 1 คน ร้อยละ 0.60 
 
ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภทการเล้ียงสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานคุณภาพเรียงตาม
  จ านวนและร้อยละ 

ชนิดสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไก่ 7 26.92 
หมู 5 19.23 
ปลา 5 19.23 
เป็ด 1 3.85 
อ่ืนๆ 8 30.77 
รวม 26 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.12 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภทการเล้ียงสัตวท่ี์จะท ามาตรฐาน
คุณภาพ จะเห็นว่า  สินค้าเกษตรท่ีจะท ามาตรฐานคุณภาพท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ไก่จ านวน 7 คน  
ร้อยละ 26.92 รองลงมาคือ หมูและปลาจ านวน 5 คน ร้อยละ 19.23 เป็ดจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.85 
และอ่ืน ๆ จ านวน 8 คน ร้อยละ 30.77  
 
ตารางท่ี 5.13 การวเิคราะห์สินคา้เกษตรในแต่ละระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรเห็นควร 
  มีเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลอดภยั 59 40.97 

GAP 43 29.86 
อินทรีย ์ 27 18.75 
ปลอดสาร 15 10.42 

ไม่จ  าเป็น/อะไรก็ได ้ 0 0.00 
รวม 144 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.13 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรในแต่ละระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ี
เกษตรกรเห็นควรมี จะเห็นวา่ มาตรฐานสินคา้เกษตรระดบัปลอดภยัจ านวน 59 คน ร้อยละ 40.97  
รองลงมาคือ ระดบัGAPจ านวน 43 คน ร้อยละ 29.86 ระดบัอินทรียจ์  านวน 27 คน ร้อยละ 18.75 
และระดบัปลอดสารจ านวน 15 คน ร้อยละ 10.42 ส่วนความไม่จ  าเป็น/อะไรก็ได้ไม่ได้มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี 
 
ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบัเรียงตามจ านวน
  และร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลอดภยั 56 41.18 
ปลอดสาร 29 21.32 

GAP 27 19.85 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบัเรียงตามจ านวน
  และร้อยละ (ต่อ) 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อินทรีย ์ 24 17.65 

ไม่จ  าเป็น/อะไรก็ได ้ 0 0.00 
รวม 136 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.14 แสดงการวเิคราะห์ความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในแต่ละระดบั 
จะเห็นวา่ มาตรฐานสินคา้เกษตรระดบัปลอดภยัจ านวน 56 คน ร้อยละ 41.18 รองลงมาคือ ระดบั
ปลอดสารจ านวน 29 คน ร้อยละ 21.32 ระดบัGAPจ านวน 27 คน ร้อยละ 19.85 และระดบัอินทรีย์
จ  านวน 24 คน ร้อยละ 17.65 ส่วนความไม่จ  าเป็น/อะไรก็ไดไ้ม่ไดมี้ความตระหนกัในประเด็นน้ี 
 
ตารางท่ี 5.15 การวเิคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึนเรียงตาม 
  จ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึน 116 100.00 
2) ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึน 0 0 

รวม 116 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.15 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตให้มี
ระดับสูงข้ึนเรียงตามจ านวนและร้อยละจากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 116 คน พบว่า  
ผูท่ี้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ระดบัสูงข้ึนจ านวน 116 คน ร้อยละ 100.00  
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ตารางท่ี 5.16 การวเิคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตให้มีระดบัสูงข้ึนเรียงตาม
  จ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ไม่ใหเ้หตุผล 47 40.52 
2) การเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึนในดา้น

ต่างๆจากแหล่งความรู้ท่ีมากข้ึน 
23 19.83 

3) การพฒันา/ต่อยอด/การปรับปรุงสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้และยกระดบั
ผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน 

12 10.34 

4) ความตั้งใจอยากจ าท าจริงและการมีอุดมการณ์ท่ีจะท าทุกอยา่ง 10 8.62 
5) มีการท าเกษตรอินทรียอ์ยูแ่ลว้และเห็นโทษการใช้สารเคมีแลว้

หาวธีิทดแทนการใชส้ารเคมี 
7 6.03 

6) มีหน่วยงานท่ีพร้อมจะสนบัสนุนให้ค  าแนะน าและส่งเสริมใน
ดา้นต่างๆ 

5 4.31 

7)ท าสินคา้ท่ีมีคุณภาพปลอดภยัเพื่อท่ีจะเพิ่มราคาใหสู้งข้ึน 4 3.45 
8) สภาพพื้นท่ีดิน น ้าเหมาะสมกบัพื้นท่ีปลุก 4 3.45 
9) เกษตรกร/ผู ้บริโภคใส่ใจในเร่ืองสุขภาพบริโภคอาหารท่ี

ปลอดภยัมากข้ึน 
3 2.59 

10) เทคโนโลยีทนัสมยัอ านวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตท่ี
มากข้ึน 

1 0.86 

รวม 116 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.16  แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตให้มี
ระดบัสูงข้ึน จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 116 คน พบวา่ ไม่ให้เหตุผลจ านวน 47 คน ร้อยละ 
40.52 โดยผูท่ี้ท  าได้ให้เหตุผลดังประเด็นต่อไปน้ี การเข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาให้มีความรู้ 
เพิ่มมากข้ึนในด้านต่างๆจากแหล่งความรู้ท่ีมากข้ึนจ านวน 23 คน ร้อยละ 19.83 รองลงมาคือ  
การพฒันา/ต่อยอด/การปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่แล้วและยกระดับผลผลิตให้ได้มาตรฐานจ านวน  
12 คน ร้อยละ 10.34 ความตั้งใจอยากจ าท าจริงและการมีอุดมการณ์ท่ีจะท าทุกอยา่งจ านวน 10 คน 
ร้อยละ 8.62 และมีการท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แล้วและเห็นโทษการใช้สารเคมีแล้วหาวิธีทดแทน 
การใชส้ารเคมีจ านวน 7 คน ร้อยละ 8.62 
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ตารางท่ี 5.17 การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นจากเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.17 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นจาก
เกษตรกร จะเห็นวา่ คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีมีมีคุณค่าทางโภชนาการเฉล่ีย 4.59 โดยมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.68 โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มีรสชาติท่ีดีเฉล่ีย 4.56 (S.D. = 0.61) ไม่มีสารตกค้างเฉล่ีย 4.46 (S.D. = 1.02) มี
โครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบ และแน่นเก็บรักษาได้ทนนานเฉล่ีย 4.43 (S.D. = 0.69, 0.71 
ตามล าดบั) มีกล่ินหอมตามธรรมชาติเฉล่ีย 4.37 (S.D. = 0.69) รูปร่างเหมาะสม/สมส่วนเฉล่ีย 4.33 
(S.D. = 0.70) และสีสวย เป็นปกติดีเฉล่ีย 4.31 (S.D. = 0.70) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจ
ระดบัมาก 
 

 

 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. ผลการประเมิน 

1) มีคุณค่าทางโภชนาการ 4.59 0.68 มากท่ีสุด 
2) มีรสชาติท่ีดี 4.56 0.61 มากท่ีสุด 
3) ไม่มีสารตกคา้ง 4.46 1.02 มาก 
4) มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบ และแน่น 4.43 0.69 มาก 
5) เก็บรักษาไดท้นนาน 4.43 0.71 มาก 
6) มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 4.37 0.69 มาก 
7) รูปร่างเหมาะสม/สมส่วน 4.33 0.70 มาก 
8) สีสวย เป็นปกติดี 4.31 0.70 มาก 
9) อ่ืนๆ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.44 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้มาตรฐานในแต่ละ
  ประเด็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ืองการจดัการน ้า 3.95 0.76 มาก 
2) ความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยอินทรีย ์ 3.95 0.78 มาก 
3) ความรู้เร่ืองการจดัการดิน 3.93 0.80 มาก 
4) ความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยเคมี 3.91 0.82 มาก 
5) ความรู้เร่ืองการเก็บรักษาสินคา้เกษตร 3.88 0.88 มาก 
6) ความรู้เร่ืองสุขลกัษณะส่วนบุคคล 3.87 0.86 มาก 
7) ความรู้เร่ืองการจัดการสารก าจัดศัตรูพืช 

(แมลง/สัตว)์ 
3.85 0.78 มาก 

8) ความรู้เร่ืองการจดัการหลงัเก็บเก่ียว 3.80 0.89 มาก 
9) ความรู้เร่ืองการจดัการวชัพืช 3.78 0.79 มาก 
10) ความรู้เร่ืองระบบการขนส่งสินคา้เกษตร 3.77 0.86 มาก 
11) ความรู้เร่ืองการตลาดสินคา้เกษตร 3.73 0.95 มาก 
12) ความรู้เร่ืองการบนัทึกขอ้มูล 3.72 0.94 มาก 
13) ความรู้เร่ืองการจดัการฟาร์ม 3.71 0.93 มาก 
14 ) ความ รู้ เร่ืองการจัดก ารโรค  (เช้ื อ รา /

แบคทีเรีย/ไวรัส) 
3.68 0.92 มาก 

15) ความรู้เร่ืองการจดัท าบญัชีฟาร์ม 3.68 0.98 มาก 
16) ความรู้เร่ืองเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 3.67 0.94 มาก 

เฉลีย่รวม 3.81 0.87 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.18 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้
มาตรฐานในแต่ละประเด็น จะเห็นวา่ ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน
โดยมีความรู้เร่ืองการจดัการน ้ าและความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยอินทรีย์เฉล่ีย 3.95 โดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 , 0.78 ตามล าดับ รองลงมาคือ ประเด็นความรู้เร่ือง 
การจดัการดินเฉล่ีย 3.93 (S.D. = 0.80) ประเด็นความรู้เร่ืองการจดัการปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 3.91 (S.D. = 
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0.82) และประเด็นความรู้เร่ืองการเก็บรักษาสินคา้เกษตรเฉล่ีย 3.88 (S.D. = 0.88) โดยมีระดบัความ
ความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
 
5.2 การพฒันาศักยภาพด้าน “บรรจุภัณฑ์และการพฒันาต่อยอดสินค้าเกษตร” 
 “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงั
การพฒันา ดงัน้ี 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา 
 

ตารางท่ี 5.19 การวิเคราะห์ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินคา้เกษตรเรียงตาม
  จ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 40 46.51 
มาก 33 38.37 

ปานกลาง 12 13.95 
นอ้ย 1 1.16 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.19 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้
เกษตร จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภณัฑ์
ส าหรับสินคา้เกษตรท่ีมีระดบัมากท่ีสุดจ านวน 40 คน ร้อยละ 46.51 รองลงมาคือ ระดบัมากจ านวน 
33 คน ร้อยละ 38.37 ระดบัปานกลางจ านวน 12 คน ร้อยละ 13.95 และระดบัน้อยจ านวน 1 คน 
ร้อยละ 1.16  
 
ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไม้ท่ีจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์  
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

พืชผกั / ผลไม้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พืชผกั 28 27.18 
ล าไย 12 11.65 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไม้ท่ีจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์  
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

พืชผกั / ผลไม้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แปรรูปสินคา้ 12 11.65 

ขา้ว 10 9.71 
ผลไม ้ 9 8.74 
กาแฟ 6 5.83 
เห็ด 5 4.85 

หอมหวัใหญ่ 3 2.91 
มะเขือเทศ 3 2.91 

ชา 3 2.91 
แชมพู/สบู่สมุนไพร 2 1.94 

เมล่อน 2 1.94 
ฝร่ัง 2 1.94 

เสาวรส 2 1.94 
อินทผารัม 2 1.94 

แมคคาเดเมียร์ 1 0.97 
แตงกวาญ่ีปุ่น 1 0.97 

รวม 103 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.20 แสดงการวเิคราะห์สินคา้เกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไมท่ี้จะท าการพฒันา
บรรจุภณัฑ์ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ได้แก่ พืชผกัจ านวน  
28 คน ร้อยละ 27.18 รองลงมาคือ ล าไยและสินคา้แปรรูปจ านวน 12 คน ร้อยละ 11.65 ขา้วจ านวน 
10 คน ร้อยละ 9.71 ผลไมจ้ านวน 9 คน ร้อยละ 8.74 กาแฟจ านวน 6 คน ร้อยละ 5.83 เห็ดจ านวน 
5 คน ร้อยละ 4.85 หอมหวัใหญ่ มะเขือเทศ และชาจ านวน 3 คน ร้อยละ 2.91 แชมพู/สบู่สมุนไพร 
เมล่อน ฝร่ัง เสาวรสและอินทผารัมจ านวน 2 คน ร้อยละ 1.94 แมคคาเดเมียร์และแตงกวาญ่ีปุ่น
จ านวน 1 ราย ร้อยละ 0.97 

 



89 
 

ตารางท่ี 5.21 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีมาจากเน้ือสัตวท่ี์จะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์เรียงตาม
  จ านวนและร้อยละ 

ประเภทเน้ือสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แคปหมู 2 20.00 

ปลาแดดเดียว 2 20.00 
แหนมหมู 1 10.00 

แหนมซ่ีโครงหมู 1 10.00 
แคปหมูก่ึงส าเร็จรูป 1 10.00 

ปลานิล 1 10.00 
ปลาสลิด 1 10.00 
อ่ืนๆ 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.21 แสดงการวเิคราะห์สินคา้เกษตรท่ีมาจากเน้ือสัตวท่ี์จะท าการพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ แคปหมูและปลาแดด
เดียวจ านวน 2 คน ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ แหนมหมู แหนมซ่ีโครงหมู แคปหมูก่ึงส าเร็จรูป 
ปลานิล ปลาสลิดและอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน  ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์ระดับของการบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรท่ีมีอยู่เรียงตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดีมาก 4 4.65 
ดี 7 8.14 

ปานกลาง 24 27.91 
พอใช ้ 29 33.72 

ควรปรับปรุง 22 25.58 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.22 แสดงการวิเคราะห์ระดบัของการบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรท่ีมีอยู ่ 
จะเห็นว่า ระดับของการบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรในระดับพอใช้จ  านวน 29 คน ร้อยละ 33.72  
รองลองมาคือระดบัปานกลางจ านวน 24 คน ร้อยละ 27.91 ระดบัควรปรับปรุงจ านวน 22 คน  
ร้อยละ 25.58 ระดบัดีจ านวน 7 คน ร้อยละ 8.14 และดีมากจ านวน 4 คน ร้อยละ 4.65 
 

ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นใน  
  แต่ละระดบัเรียงตามตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตร 85 98.84 
2) ไม่สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตร 1 1.16 

รวม 86 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.23 แสดงการวเิคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ี
ควรจะเป็นในแต่ละระดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้สามารถปรับปรุง
บรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพจ านวน 85 คน ร้อยละ 98.84 และผูท่ี้ไม่สามารถบรรจุภณัฑ์
สินคา้เกษตรทางกายภาพจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.16  
 

ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นใน  
  แต่ละระดบัเรียงตามตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ได ้ 53 62.35 
1) การอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อท่ีจะน าไปแนวคิดในต่อยอด

พฒันาศกัยภาพ 
21 24.71 

2) การออกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ในเหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑน์ั้นในแต่ละระดบัของตลาด 

6 7.06 

3) สินคา้สามารถเพิ่มมูลค่าไดแ้ละเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 4 4.71 
4) จดัซ้ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 1 1.18 

รวม 85 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.24 แสดงการวิเคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรทาง
กายภาพท่ีควรจะเป็นในแต่ละระดับ พบว่า ผูท่ี้สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรทาง
กายภาพแต่ไม่ให้เหตุผลจ านวน 53 คน ร้อยละ 61.63 และผูส้ามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้
เกษตรทางกายภาพให้เหตุผลว่า การอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อท่ีจะน าไปแนวคิดในต่อยอดพฒันา
ศกัยภาพจ านวน 21 คน ร้อยละ 24.71 รองลงมาคือ การออกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินค้าใน
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นั้นในแต่ละระดบัของตลาดจ านวน 6 คน ร้อยละ 7.06 สินคา้สามารถเพิ่ม
มูลค่าไดแ้ละเป็นท่ีตอ้งการของตลาดจ านวน 4 คน ร้อยละ 4.71 และจดัซ้ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
จ านวน 1 คน ร้อยละ 1.18 
 
ตารางท่ี 5.25 การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) บรรจุภณัฑมี์ความสะอาด 4.41 0.76 มาก 
2) บรรจุภณัฑช่์วยเก็บรักษาสินคา้ไดน้านข้ึน 4.31 0.76 มาก 
3) บรรจุภณัฑป้์องกนัความเสียหายต่อตวัสินคา้ 4.30 0.77 มาก 
4) ขนาดและรูปร่างของบรรจุภณัฑ ์ 4.29 0.65 มาก 
5) ความเหมาะสมชองบรรจุภณัฑก์บัตวัสินคา้ 4.24 0.73 มาก 
6) บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการใชง้าน 4.22 0.76 มาก 
7) ลวดลาย ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.20 0.78 มาก 
8) การระบุส่วนผสม และเคร่ืองหมายการคา้ท่ีชดัเจน 4.15 0.80 มาก 

เฉลีย่รวม 4.27 0.75 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.25 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็น จะ
เห็นว่า  คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีมีบรรจุภณัฑ์มีความสะอาดเฉล่ีย 4.41 โดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.76 รองลงมาคือ และบรรจุภณัฑ์ช่วยเก็บรักษาสินคา้ไดน้านข้ึน
เฉล่ีย 4.31 (S.D. = 0.76) บรรจุภณัฑ์ป้องกนัความเสียหายต่อตวัสินค้าเฉล่ีย 4.30 (S.D. = 0.77) 
ขนาดและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เฉล่ีย 4.29 (S.D. = 0.65) ความเหมาะสมชองบรรจุภณัฑ์กบัตวั
สินคา้เฉล่ีย 4.24 (S.D. = 0.73) บรรจุภณัฑ์มีความสะดวกในการใช้งานเฉล่ีย 4.22 (S.D. = 0.76) 
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ลวดลาย ความสวยงามของบรรจุภณัฑเ์ฉล่ีย 4.20 (S.D. = 0.78) การระบุส่วนผสมและเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีชดัเจนเฉล่ีย 4.15 (S.D. = 0.80) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 5.26 การวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐานใน 
  แต่ละประเด็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ือง ความต้องการของผู ้บริโภคท่ีมีต่อตัว
บรรจุภณัฑสิ์นคา้ในปัจจุบนั 

3.14 0.90 ปานกลาง 

2) ความรู้เร่ือง การจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวของ
ตวัสินคา้เกษตร 

3.13 0.96 ปานกลาง 

3) ความรู้เร่ืองความส าคญัของบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตร 3.12 0.99 ปานกลาง 
4) ความรู้เร่ือง ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับตัว

สินคา้เกษตร 
3.02 0.97 ปานกลาง 

5) ความรู้เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพของ          บรรจุ
ภณัฑสิ์นคา้ 

3.02 1.02 ปานกลาง 

6) ความรู้เร่ือง การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภณัฑ ์

3.01 1.01 ปานกลาง 

7) ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบรรจุสินค้าท่ี
เหมาะสม 

2.97 1.01 ปานกลาง 

8) ความรู้เร่ือง รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบั
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบรรจุสินคา้ 

2.97 1.05 ปานกลาง 

9) ความรู้เร่ือง ประเภทของบรรจุภณัฑ ์ 2.95 0.94 ปานกลาง 
เฉลีย่รวม 3.04 0.98 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.26 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตร
ท่ีมีมาตรฐานในแต่ละประเด็น จะเห็นวา่  ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรท่ีมี
มาตรฐาน มีความรู้เร่ืองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวับรรจุภณัฑสิ์นคา้ในปัจจุบนัเฉล่ีย 3.14
โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.90 รองลงมาคือ ประเด็นความรู้เร่ืองการจดัการ
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ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวของตัวสินค้าเกษตรเฉล่ีย 3.13 (S.D. = 0.96) ประเด็นความรู้เร่ือง 
ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเฉล่ีย 3.12 (S.D. = 0.99) ประเด็นความรู้เร่ืองความ
เหมาะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวัสินคา้เกษตรและประเด็นความรู้เร่ืองมาตรฐานและคุณภาพของ          
บรรจุภัณฑ์สินค้าเฉล่ีย 3.02 (S.D. = 0.97, 1.02) โดยมีระดับความความรู้ความเข้าใจระดับ 
ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5.27 การวเิคราะห์ความคาดหวงัของท่านในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดต้อบ 45 52.33 

ตอบ 41 47.67 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.27  แสดงการวเิคราะห์วเิคราะห์ความคาดหวงัของในการพฒันาบรรจุภณัฑ์
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้ไม่ตอบแบบประเมินจ านวน 45 คน ร้อยละ 
52.33 และผูท่ี้ตอบแบบประเมินจ านวน 41 คน ร้อยละ 47.67 
 
ตารางท่ี 5.28 การวเิคราะห์เหตุผลของความคาดหวงัของท่านในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การอบรมไดค้วามรู้ในเร่ืองของบรรจุภณัฑม์ากข้ึนและ

สามารถน าไปพฒันาปรับปรุงบรรจุภณัฑท่ี์มีอยูไ่ด ้
20 48.78 

2) อยากท าบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผลิตภณัฑข์องตลาดในแต่
ละระดบัและสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งในและนอกประเทศ 

14 34.15 

3) รูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ ดึงดูดใจลูกคา้เพื่อเพิ่ม
มูลคา้ของสินคา้และยอดขาย 

7 17.07 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.28 แสดงการวิเคราะห์เหตุผลของความคาดหวงัของท่านในการพฒันา
บรรจุภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบเป็นสอบถามใหเ้หตุผลวา่ การอบรมไดค้วามรู้ในเร่ืองของบรรจุภณัฑม์าก
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ข้ึนและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ท่ีมีอยูไ่ดจ้  านวน 20 คน ร้อยละ 48.78 อยากท า
บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของตลาดในแต่ละระดบัและสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งในและ
นอกประเทศจ านวน 14 คน ร้อยละ 34.15 และรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ดึงดูดใจ
ลูกคา้เพื่อเพิ่มมูลคา้ของสินคา้และยอดขายจ านวน 7 คน ร้อยละ 17.07 
 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา 
 

ตารางท่ี 5.29 การวเิคราะห์ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้เกษตรเรียงตาม 
  จ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 44 51.16 
มาก 34 39.53 

ปานกลาง 8 9.30 
นอ้ย 0 0.00 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี 5.29 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
สินค้าเกษตร จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 86 คน ความส าคญัของการพฒันาบรรจุภัณฑ์
ส าหรับสินคา้เกษตรท่ีมีระดบัมากท่ีสุดจ านวน 44 คน ร้อยละ 51.16 รองลงมาคือ ระดบัมากจ านวน 
34 คนร้อยละ 39.53 และระดบัปานกลางจ านวน 8 คน ร้อยละ 9.30 
 
ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไม้ท่ีจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์  
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

พืชผกั / ผลไม้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พืชผกั 30 28.57 
ผลไม ้ 16 15.24 
ล าไย 12 11.43 
ขา้ว 11 10.48 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไม้ท่ีจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์  
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

พืชผกั / ผลไม้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แปรรูปสินคา้ 9 8.57 

กาแฟ 5 4.76 
เห็ด 4 3.81 

หอมหวัใหญ่ 3 2.86 
เสาวรส 3 2.86 
ชา 3 2.86 

เมล่อน 2 1.90 
มะเขือเทศ 2 1.90 
อินทผารัม 2 1.90 

แมคคาเดเมียร์ 1 0.95 
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 1 0.95 

แตงกวา 1 0.95 
รวม 105 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.30 แสดงการวเิคราะห์สินคา้เกษตรท่ีมาจากพืชผกั / ผลไมท่ี้จะท าการพฒันา
บรรจุภณัฑ์ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ได้แก่ พืชผกัจ านวน 
30 คน ร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ ผลไมจ้ านวน 16 คน ร้อยละ 15.24 ล าไยจ านวน 12 คน ร้อยละ 
11.43 ขา้วจ านวน 11 คน ร้อยละ 10.48 แปรรูปสินคา้จ านวน 9 คน ร้อยละ 8.57 กาแฟจ านวน 5 คน 
ร้อยละ 4.76 เห็ดจ านวน 4 คน ร้อยละ 3.81 หอมหวัใหญ่เสาวรส และชาจ านวน 3 คน ร้อยละ 2.86 
เมล่อนมะเขือเทศ และอินทผารัมจ านวน 2 คน ร้อยละ 1.90 แมคคาเดเมียร์ เมล็ดพนัธ์ุขา้ว และ
แตงกวาจ านวน 1 คน ร้อยละ 0.95 
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ตารางท่ี 5.31 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีมาจากเน้ือสัตว์ท่ีจะท าพฒันาบรรจุภัณฑ์เรียงตาม 
  จ านวนและร้อยละ 

ประเภทเน้ือสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แคปหมู 2 28.57 

ปลาแดดเดียว 2 28.57 
แคปหมูก่ึงส าเร็จรูป 1 14.29 

ปลาสลิด 1 14.29 
ปลานิล 1 14.29 
รวม 7 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.31 แสดงการวเิคราะห์สินคา้เกษตรท่ีมาจากเน้ือสัตวท่ี์จะท าการพฒันาบรรจุ
ภณัฑ ์จะเห็นวา่   สินคา้เกษตรท่ีจะท าการพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ แคปหมูและปลาแดด
เดียวจ านวน 2 คน ร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ แคปหมูก่ึงส าเร็จรูป ปลาสลิดและปลานิลจ านวน 
1 คน ร้อยละ 14.29 
 

ตารางท่ี 5.32 การวเิคราะห์ระดบัการบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรท่ีมีอยูเ่รียงตามจ านวนและร้อยละ 

ระดบั จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดีมาก 11 12.79 
ดี 13 15.12 

ปานกลาง 27 31.40 
พอใช ้ 22 25.58 

ควรปรับปรุง 13 15.12 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี 5.32 แสดงการวิเคราะห์ระดบัของการบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรท่ีมีอยู ่จะ
เห็นวา่ ระดบัของการบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรในระดบัปานกลางจ านวน 27 คน ร้อยละ 31.40 รอง
ลองมา คือ ระดบัพอใช้จ  านวน 22 คน ร้อยละ 25.5 ระดบัควรปรับปรุงและระดบัดีจ านวน 13 คน 
ร้อยละ 15.12 และดีมากจ านวน 11 คน ร้อยละ 12.79 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นใน  
  แต่ละระดบัเรียงตามตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตร 85 98.84 
2) ไม่สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตร 1 1.16 

รวม 86 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.33 แสดงการวเิคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ี
ควรจะเป็นในแต่ละระดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้สามารถปรับปรุง
บรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรจ านวน 86 คน ร้อยละ 98.84 และผูท่ี้ไม่สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้
เกษตรจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.16 
 
ตารางท่ี 5.34 การวิเคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็นใน  
  แต่ละระดบัเรียงตามตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรแต่ไม่ใหเ้หตุผล 61 70.93 
2) การอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อท่ีจะน าไปแนวคิดในต่อยอด

พฒันาศกัยภาพ 
18 20.93 

3) สินคา้สามารถเพิ่มมูลค่าไดแ้ละเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 4 4.65 
4) การออกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ในเหมาะสมกับ

ผลิตภณัฑน์ั้นในแต่ละระดบัของตลาด 
2 2.33 

รวม 86 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี 5.34 แสดงการวเิคราะห์ความปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรทางกายภาพท่ี
ควรจะเป็นในแต่ละระดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้สามารถปรับปรุง
บรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรจ านวน 81 คน (ร้อยละ 70.93) และผูท่ี้สามารถปรับปรุงบรรจุภณัฑ์สินคา้
เกษตรให้เหตุผลว่า การอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อท่ีจะน าไปแนวคิดในต่อยอดพฒันาศกัยภาพ
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 20.93) สินคา้สามารถเพิ่มมูลค่าได้และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดจ านวน  
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4 คน (ร้อยละ 4.65) และการออกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ในเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นั้นใน
แต่ละระดบัของตลาดจ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.33) 
 
ตารางท่ี 5.35 การวเิคราะห์การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) บรรจุภณัฑช่์วยเก็บรักษาสินคา้ไดน้านข้ึน 4.56 0.57 มากท่ีสุด 
2) บรรจุภณัฑมี์ความสะอาด 4.56 0.64 มากท่ีสุด 
3) ความเหมาะสมชองบรรจุภณัฑก์บัตวัสินคา้ 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
4) บรรจุภณัฑป้์องกนัความเสียหายต่อตวัสินคา้ 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
5) ขนาดและรูปร่างของบรรจุภณัฑ ์ 4.40 0.60 มาก 
6) ลวดลาย ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.38 0.65 มาก 
7) บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการใชง้าน 4.37 0.69 มาก 
8) การระบุส่วนผสมและเคร่ืองหมายการค้าท่ี

ชดัเจน 
4.28 0.70 มาก 

เฉลีย่รวม 4.45 0.64 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.35 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีควรจะเป็น จะ
เห็นวา่ คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพท่ีมีบรรจุภณัฑ์ช่วยเก็บรักษาสินคา้ไดน้านข้ึนและบรรจุ
ภัณฑ์มีความสะอาดเฉล่ีย 4.56 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 , 0.64 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมชองบรรจุภณัฑ์กับตวัสินค้าเฉล่ีย 4.55 (S.D. = 0.61) บรรจุภณัฑ์
ป้องกันความเสียหายต่อตวัสินคา้เฉล่ีย 4.52 (S.D. = 0.65) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจ
ระดบัมากขนาดและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์เฉล่ีย 4.40 (S.D. = 0.60) ลวดลาย ความสวยงามของ
บรรจุภณัฑ์เฉล่ีย 4.38 (S.D. = 0.65) บรรจุภณัฑ์มีความสะดวกในการใช้งานเฉล่ีย 4.37 (S.D. = 
0.69) การระบุส่วนผสมและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีชดัเจนเฉล่ีย 4.28 (S.D. = 0.70) โดยมีระดบัความ
ความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
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ตารางท่ี 5.36 การวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐานใน 
  แต่ละประเด็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ือง การจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวของ
ตวัสินคา้เกษตร 

3.87 0.79 มาก 

2) ความรู้เร่ือง ความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตัว
บรรจุภณัฑสิ์นคา้ในปัจจุบนั 

3.85 0.73 มาก 

3) ความรู้เร่ือง ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ สินค้า
เกษตร 

3.83 0.72 มาก 

4) ความรู้เร่ือง รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบรรจุสินคา้ 

3.78 0.85 มาก 

5) ความรู้เร่ือง ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวั
สินคา้เกษตร 

3.76 0.75 มาก 

6) ความรู้เร่ือง ประเภทของบรรจุภณัฑ ์ 3.72 0.73 มาก 
7) ความรู้เร่ือง การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของผลิตภณัฑ ์
3.72 0.85 มาก 

8) ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบรรจุสินค้าท่ี
เหมาะสม 

3.71 0.81 มาก 

9) ความรู้เร่ือง มาตรฐานและคุณภาพของบรรจุภณัฑ์
สินคา้ 

3.71 0.88 มาก 

เฉลีย่รวม 3.77 0.79 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.36 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตร
ท่ีมีมาตรฐานในแต่ละประเด็น จะเห็นว่า ความรู้เร่ืองการจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวของตวั
สินคา้เกษตรเฉล่ีย 3.87 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.79  รองลงมาคือ ประเด็น
ความรู้เร่ืองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวับรรจุภณัฑ์สินคา้ในปัจจุบนัเฉล่ีย 3.85 (S.D. = 
0.73) ประเด็นความรู้เร่ืองความส าคัญของบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเฉล่ีย 3.83 (S.D. = 0.72) 
ประเด็นความรู้เร่ืองรูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบรรจุสินคา้เฉล่ีย 
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3.78 (S.D. = 0.85) และประเด็นความรู้เร่ืองความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวัสินคา้เกษตรเฉล่ีย 
3.76 (S.D. = 0.75) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 5.37 การวเิคราะห์ความคาดหวงัของท่านในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดต้อบ 59 68.60 

ตอบ 27 31.40 
รวม 86 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั  

 จากตารางท่ี 5.37  แสดงการวเิคราะห์วเิคราะห์ความคาดหวงัของในการพฒันาบรรจุภณัฑ์
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้ไม่ตอบแบบประเมินจ านวน 59 คน ร้อยละ  
68.60 และผูท่ี้ตอบแบบประเมินจ านวน 27 คน ร้อยละ 31.40 
 
ตารางท่ี 5.38 การวเิคราะห์เหตุผลของความคาดหวงัของท่านในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การอบรมได้ความรู้ในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์มากข้ึนและ

สามารถน าไปพฒันาปรับปรุงบรรจุภณัฑท่ี์มีอยูไ่ด ้
13 48.15 

2) อยากท าบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของตลาดในแต่
ละระดบัและสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งในและนอกประเทศ 

8 29.63 

3) รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ดึงดูดใจลูกคา้ เพื่อ
เพิ่มมูลคา้ของสินคา้และยอดขาย 

6 22.22 

รวม 27 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.38 แสดงการวิเคราะห์เหตุผลของความคาดหวงัของท่านในการพฒันา
บรรจุภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบเป็นสอบถามใหเ้หตุผลวา่ การอบรมไดค้วามรู้ในเร่ืองของบรรจุภณัฑม์าก
ข้ึนและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ท่ีมีอยูไ่ดจ้  านวน 13 คน ร้อยละ 48.15 อยากท า
บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของตลาดในแต่ละระดบัและสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งในและ
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นอกประเทศจ านวน 8 คน ร้อยละ 29.63 และรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ดึงดูดใจ
ลูกคา้ เพื่อเพิ่มมูลคา้ของสินคา้และยอดขายจ านวน 6 คน ร้อยละ 22.22 
 
5.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคช่ันเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม
และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน” 
 “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและการปกป้อง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา 
 

ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์ความส าคัญเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าเกษตรเรียงตาม 
  จ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 31 36.90 
มาก 31 36.90 

ปานกลาง 15 17.86 
นอ้ย 7 8.33 
รวม 84 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.39 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
เกษตร จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 84 คน พบว่า ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าเกษตร
ความส าคัญระดับมากท่ีสุดและระดับมากจ านวน 31 คน ร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ ระดับ 
ปานกลางจ านวน 15 คน ร้อยละ 17.86 และระดบันอ้ยจ านวน 7 คน ร้อยละ 8.33  
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ตารางท่ี 5.40 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรการปลูกพืชผกั / ผลไมท่ี้น่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของ
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ชนิดพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
พืชผกั 19 27.94 
ขา้ว 16 23.53 
ผลไม ้ 7 10.29 
ล าไย 5 7.35 
กาแฟ 3 4.41 
ขา้วเจา้ 2 2.94 

หอมหวัใหญ่ 2 2.94 
เสาวรส 2 2.94 
เห็ด 2 2.94 

ไมด้อกปทุมมา-กระเจียว 1 1.47 
กลว้ย 1 1.47 

แมคคาเดเมีย 1 1.47 
ดีปลี 1 1.47 
น ้าผึ้ง 1 1.47 
ฝร่ัง 1 1.47 
ชา 1 1.47 
บว๊ย 1 1.47 

อินทผาลมั 1 1.47 
สมุนไพร 1 1.47 
รวม 68 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.40 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรการปลูกพืชผกั / ผลไมท่ี้น่าสนใจจะ
พฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นว่า สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะ
พฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ พืชผกัจ านวน 19 คน ร้อยละ 27.94 รองลงมาคือ ขา้ว
จ านวน 16 คน ร้อยละ 23.53 ผลไมจ้ านวน 7 คน ร้อยละ 10.29 ล าไยจ านวน 5 คน ร้อยละ 7.35 
กาแฟจ านวน 3 คน ร้อยละ 4.41 ขา้วเจา้ หอมหวัใหญ่ เสาวรสและเห็ดจ านวน 2 คน ร้อยละ 2.94 
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ตารางท่ี 5.41 การวเิคราะห์สินคา้เกษตร (การเล้ียงสัตว)์ ท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์น
  ทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ชนิดสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สุกร 2 33.33 
ไก่ 2 33.33 

ปลานิล 1 16.67 
อ่ืน ๆ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.41 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (การเล้ียงสัตว)์ ท่ีน่าสนใจจะพฒันาใน
เร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นวา่ สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ือง
ของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ สุกรและไก่จ านวน 2 คน ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ปลานิลและ
อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน  ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
  สินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

สินค้าหรือผลติภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
แปรรูป 6 10.71 
ขา้ว 6 10.71 

ล าไยแหง้ 5 8.93 
ผลไมอ้บแหง้ 3 5.36 

กาแฟ 3 5.36 
ขา้วแต๋น 3 5.36 
กลว้ย 3 5.36 

น ้าผลไม ้ 2 3.57 
ชา 2 3.57 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
  สินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

สินค้าหรือผลติภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
แมคคาเดเมีย 2 3.57 
พริกหวาน 2 3.57 
น ้าพริก 2 3.57 

แชมพูมะกรูดออร์แกนิค 1 1.79 
ผกั 1 1.79 

น ้ามนังาสกดัเยน็ 1 1.79 
น ้าเสาวรส 1 1.79 
จ้ินส้ม 1 1.79 

สมุนไพรตากแหง้ 1 1.79 
กระเป๋ายา่มเกษตร 1 1.79 

บว๊ย 1 1.79 
บว๊ย 1 1.79 

ปลาแดดเดียว 1 1.79 
ขา้วเกรียบ 1 1.79 

สตอเบอร่ีอบแหง้ 1 1.79 
ไวน์สตอเบอร่ี 1 1.79 
แยมสตอเบอร่ี 1 1.79 
ถัว่เหลือง 1 1.79 
ธญัพืช 1 1.79 

เตา้หูก้อ้นอินทรีย ์ 1 1.79 
น ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวนัสกดัเยน็ 1 1.79 

รวม 56 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.42 แสดงการวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะพัฒนาในเร่ืองของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นว่า สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ แปรรูปและขา้วจ านวน 6 คน ร้อยละ 10.71 รองลงมาคือ ล าไยอบแห้ง
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จ านวน 5 คน ร้อยละ 8.93 ผลไม้อบแห้ง กาแฟ ข้าวแต๋นและกล้วยจ านวน 3 คน ร้อยละ 5.36  
น ้าผลไม ้ชา แมคคาเดเมีย พริกหวานและน ้าพริกจ านวน 2 คน ร้อยละ 3.57 
 
ตารางท่ี 5.43 การวเิคราะห์การจดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

เคร่ืองหมายการค้า หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตน้เก็ต พฒันาชุมชนสันป่าตอง 2 66.67 

จดทะเบียนธุรกิจการคา้ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย ์

1 33.33 

รวม 3 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.43 แสดงการวิเคราะห์การจดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด  84  คน พบว่า ผูท่ี้จดเคร่ืองหมายการคา้จ านวน 3 คน ได้แก่ เคร่ืองหมาย
การคา้ตน้เก็ตจากหน่วยงานพฒันาชุมชนสันป่าตองจ านวน 2 คน ร้อยละ 66.7 และจดทะเบียน
ธุรกิจการคา้จากหน่วยงานกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยจ์  านวน 1 คน ร้อยละ 33.33 
 

ตารางท่ี 5.44 การวเิคราะห์ความส าคญัการน าแอพพลิเคชัน่มาช่วยในการบริหารจดัการฟาร์มเรียง
  ตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 23 27.38 
มาก 35 41.67 

ปานกลาง 18 21.43 
นอ้ย 6 7.14 

นอ้ยท่ีสุด 2 2.38 
รวม 84 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.44 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัการน าแอพพลิเคชัน่มาช่วยในการบริหาร
จดัการฟาร์ม จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด  84  คน พบว่า การน าแอพพลิเคชั่นมาช่วยใน 
การบริหารจดัการฟาร์มมีความส าคญัระดบัมากจ านวน 35 คน ร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ ระดบั
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มากท่ีสุด จ านวน 23 คน ร้อยละ 27.38 ระดบัปานกลางจ านวน 18 คน ร้อยละ 21.43 ระดบัน้อย
จ านวน 6 คน ร้อยละ 7.14 และระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 คน ร้อยละ 2.38 
 

ตารางท่ี 5.45 การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมาช่วยในการบริหารจดัการ 
  ฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินค้าเกษตรท่ีมีอยู ่
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

เทคโนโลยีหรือแอพพลเิคช่ันในการบริหารจัดการฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 17 20.24 

ไม่มี 67 79.76 
รวม 84 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.45 แสดงการวิเคราะห์การใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการ
บริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมีอยูเ่รียง
ตามจ านวนและร้อยละจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 84 คน พบว่า ผูท่ี้ใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการบริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชี
ของสินคา้เกษตรจ านวน 17 คน ร้อยละ 20.24 และผูท่ี้ไม่ใชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วย
ในการบริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตร
จ านวน 67 คน ร้อยละ 79.76 
 
ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์เหตุผลในการใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการบริหาร

  จดัการฟาร์ม ทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมี
  อยูเ่รียงตามจ านวนและร้อยละ 

เทคโนโลยีหรือแอพพลเิคช่ันในการบริหารจัดการฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การผลิต   

1.) ใชเ้คร่ืองจกัรช่วยในการผลิตร่วมกบัแรงงานคน 3 13.64 
2.) การใชแ้อพพลิเคชัน่เก็บขอ้มูลฟาร์มและหาขอ้มูล 2 9.09 
3.) อ่ืน ๆ 2 9.09 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์เหตุผลในการใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการบริหาร
  จดัการฟาร์ม ทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมี
  อยูเ่รียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เทคโนโลยีหรือแอพพลเิคช่ันในการบริหารจัดการฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การตลาด/ขนส่ง   

1.) ขายตลาดออนไลน์ (Line, Facebook,Website)/ขนส่ง
ไปรษณียไ์ทย 

8 36.36 

2.) ขายต่างจงัหวดั  2 9.09 
3.) อ่ืน ๆ  2 9.09 

การจกัการบญัชี   
1.) การท าบญัชีเบ้ืองตน้  2 9.09 
2.) การใชเ้วบ็ไซตแ์ละส่ือในการจดัการขอ้มูล 1 4.55 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.46 แสดงการวิเคราะห์การใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการ
บริหารจดัการฟาร์มทั้ งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินค้าเกษตรท่ีมีอยู ่ 
พบวา่ ดา้นการผลิต คือ ใชเ้คร่ืองจกัรช่วยในการผลิตร่วมกบัแรงงานคนจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
การใช้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลฟาร์มและหาข้อมูลและอ่ืนๆจ านวน 2 คน ร้อยละ 9.09 ด้าน
การตลาด/ขนส่ง คือ ขายตลาดออนไลน์ (Line, Facebook,Website) /ขนส่งไปรษณียไ์ทย จ านวน 
8 คน ร้อยละ 36.36 ขายต่างจงัหวดัและอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน ร้อยละ 9.09 ดา้นการจดัการบญัชี คือ 
การท าบญัชีเบ้ืองตน้จ านวน 2 คน ร้อยละ 9.09 และการใช้เว็บไซต์และส่ือในการจดัการขอ้มูล
จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 
 

ตารางท่ี 5.47 การวิเคราะห์ความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมายการคา้และ
  สามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 66 78.57 
2) ไม่สามารถพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 18 21.43 

รวม 84 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.47 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
เคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ได ้พบวา่ ผูท่ี้สามารถในการพฒันาสินคา้เกษตร
ให้มีเคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดจ้  านวน 66 คน ร้อยละ 78.57 และผูท่ี้ไม่
สามารถในการพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและสามารถจดสิทธิบัตรสินค้าได้
จ  านวน 18 คน ร้อยละ 21.43  
 
ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมาย
  การคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ไม่ให้เหตุผลของความสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี

เคร่ืองหมายการคา้ได ้
40 60.61 

2) ตอ้งการพฒันามาตรฐานสินคา้และเพิ่มมูลค่า 17 25.76 
3) ตอ้งการมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นสินคา้ของตวัเอง 7 10.61 
4) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามสนบัสนุน 2 3.03 

รวม 66 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.48 แสดงการวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตร
ใหมี้เคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ได ้พบวา่ ผูท่ี้ไม่ใหเ้หตุผลของความสามารถ
พฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมายการคา้ได้จ  านวน 40 คน ร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ ผูใ้ห้
เหตุผลว่าตอ้งการพฒันามาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่าจ านวน 17 คน ร้อยละ 25.76 ตอ้งการมี
เคร่ืองหมายการคา้เป็นสินคา้ของตวัเองจ านวน 7 คน ร้อยละ 10.61 และมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วาม
สนบัสนุนจ านวน 2 คน ร้อยละ 3.03 
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ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมาย 
  การคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีและไม่สามารถจดทะเบียนได ้ 11 61.11 
2) ไม่ใหเ้หตุผลของความสามารถพฒันาสินคา้เกษตรให้มี

เคร่ืองหมายการคา้ได ้
7 38.89 

รวม 18 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.49 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
เคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ได ้พบวา่ ผูท่ี้ให้เหตุผลวา่ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองน้ีและไม่สามารถจดทะเบียนได้จ  านวน 11 คน ร้อยละ 61.11 และผูท่ี้ไม่ให้เหตุผลของ
ความสามารถพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้เคร่ืองหมายการคา้ไดจ้  านวน 7 คน ร้อยละ 38.89 
 
ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นใน 
  การผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบัญชีให้มากข้ึนเรียงตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

ความต้องการพฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลเิคช่ันในการผลติ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอ้งการ 82 97.62 
ไม่ตอ้งการ 2 2.38 

รวม 84 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.50 แสดงการวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชัน่ในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีให้มากข้ึน จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 84 คน พบว่า ผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ในการผลิต
การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีจ านวน 82 คน ร้อยละ 97.62 และผูท่ี้ไม่มีความต้องการ
พฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นในการผลิตการตลาด/ขนส่ง และการจดัการบัญชี
จ านวน 2 คน ร้อยละ 2.38 
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ตารางท่ี 5.51 การวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นใน 
  การผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบัญชีให้มากข้ึนเรียงตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

ความต้องการพฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลเิคช่ันในการผลติ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

การตลาด 33 45.21 
การจดัการบญัชี 13 17.81 

การขนส่ง 10 13.70 
การผลิต 10 13.70 
เทคโนโลย ี 3 4.11 
การส่งออก 1 1.37 

อ่ืน ๆ 3 4.11 
รวม 73 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.51 แสดงการวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชั่นในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีให้มากข้ึน พบว่า ความตอ้งการ
พฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นในการผลิตการตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีดงั
ประเด็นดงัน้ี คือ ด้านการตลาดจ านวน 33 คน ร้อยละ 45.21 รองลงมาคือ ดา้นการจดัการบญัชี
จ านวน 13 คน ร้อยละ 17.81 ดา้นการขนส่งและดา้นการผลิตจ านวน 10 คน ร้อยละ 13.70 ด้าน
เทคโนโลยีจ  านวน 3 คน ร้อยละ 4.11 ดา้นการส่งออกจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.37 และอ่ืน ๆ จ านวน 
3 คน ร้อยละ 4.11 
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ตารางท่ี 5.52 การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและการใช้
  แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความพิเศษและเป็นเอกลกัษณ์ของตวัสินคา้ 3.96 0.88 มาก 
2) รูปลักษณ์ของสินค้า ช่ือตราสินค้าและลักษณะ

ตราสัญลกัษณ์สินคา้ 
3.95 0.92 มาก 

3) การใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้เกษตร 3.92 0.96 มาก 
4) ความสะดวกในการใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจดัการ 3.85 0.95 มาก 
5) การใชแ้อพพลิเคชัน่ต่างๆ ในดา้นการตลาด 3.85 0.96 มาก 
6) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิต 3.82 0.89 มาก 
7) ก ารใช้ระบบ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ ควบ คุม

มาตรฐานสินคา้ 
3.81 0.91 มาก 

8) ความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างตวัสินคา้เกษตรกบัคน
ในพื้นท่ี 

3.75 0.77 มาก 

9) เร่ืองราว ความเป็นมาของตวัสินคา้เกษตร 3.73 0.87 มาก 
10) ความลับทางการค้า ทั้ งการผลิตและการตลาด

ของสินคา้เกษตร 
3.68 0.87 มาก 

เฉลีย่รวม 3.83 0.90 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.52 แสดงการวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม จะเห็นว่า ความพิเศษและเป็น
เอกลกัษณ์ของตวัสินคา้เฉล่ีย 3.96 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.88 รองลงมา 
คือ รูปลกัษณ์ของสินคา้ ช่ือตราสินคา้ และลกัษณะตราสัญลกัษณ์สินคา้เฉล่ีย 3.95 (S.D. = 0.92) 
การใช้ส่ือออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้เกษตรเฉล่ีย 3.92 (S.D. = 0.96) ความสะดวกในการใช้
แอพพลิเคชั่นในการจดัการฟาร์มและการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในด้านการตลาดเฉล่ีย 3.85  
(S.D. = 0.95,0.96) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
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ตารางท่ี 5.53 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใช ้
  แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มในแต่ละประเด็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ือง ความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 3.00 0.88 ปานกลาง 
2) ความรู้เร่ือง ประเภทของเคร่ืองหมายการคา้ 2.89 0.93 ปานกลาง 
3) ความรู้เร่ือง การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน 2.89 0.97 ปานกลาง 
4) ความรู้เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ

ผลิต 
2.86 0.91 ปานกลาง 

5) ความรู้เร่ือง แนวทางการเกษตรในยคุดิจิตอล 2.86 0.95 ปานกลาง 
6) ความรู้เร่ือง ความส าคญัในการใช้แอพพลิเคชัน่มาช่วย

ในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชี 
2.85 0.98 ปานกลาง 

7) ความรู้เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การตลาดและการขนส่ง 

2.81 0.86 ปานกลาง 

8) ความรู้เร่ือง การใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการ
ฟาร์ม 

2.81 0.99 ปานกลาง 

9) ความรู้เร่ืองการพฒันาการใชแ้อพพลิเคชัน่ให้เหมาะสม
กบัสินคา้ของตนเอง 

2.80 0.94 ปานกลาง 

10) ความรู้เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การท าบญัชีฟาร์ม 

2.76 0.87 ปานกลาง 

11) ความรู้เร่ือง ขั้นตอนและวิธีการจดเคร่ืองหมายการคา้         
ความลบัทางการคา้ และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

2.74 1.00 ปานกลาง 

12) ความรู้เร่ือง การจดัการความลบัทางการคา้ของสินคา้ 2.73 1.05 ปานกลาง 
เฉลีย่รวม 2.83 0.94 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.53 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจดัการฟาร์มในแต่ละประเด็น จะเห็นว่า ประเด็น
ความรู้เร่ืองความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉล่ีย 3.00 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.88 รองลงมาคือ ประเด็นความรู้เร่ืองประเภทของเคร่ืองหมายการคา้และความรู้เร่ืองการ
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ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนเฉล่ีย 2.89 (S.D. = 0.93 ,0.97) ประเด็นความรู้เร่ือง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลิตและความรู้เร่ืองแนวทางการเกษตรในยุคดิจิตอล
เฉล่ีย 2.86 (S.D. = 0.91 ,0.95) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5.54 การวเิคราะห์ความคาดหวงัในการพฒันาสินคา้เกษตรในเร่ือง การให้ความคุม้ครอง
  ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน และการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัด 
  การฟาร์ม 

ความคาดหวงัในการพฒันาสินค้าเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ได้รับความรู้การช่วยเหลือและสามารถท่ีจะน า

แอพพลิเคชัน่ไปต่อยอดในดา้นต่างๆได ้
26 81.25 

2) การพฒันาสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐาน
และสามารถจดสิทธิบตัรเป็นของตวัเอง 

6 18.75 

รวม 32 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.54  แสดงการวิเคราะห์ความคาดหวงัในการพฒันาสินคา้เกษตรในเร่ือง  
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์มดงัประเด็นดงัน้ี คือ ไดรั้บความรู้การช่วยเหลือและสามารถท่ีจะน าแอพพลิเคชัน่ไปต่อ
ยอดในดา้นต่างๆไดจ้  านวน 26 คน ร้อยละ 81.25 รองลงมาคือ การพฒันาสินคา้ให้เป็นเอกลกัษณ์มี
มาตรฐานและสามารถจดสิทธิบตัรเป็นของตวัเองจ านวน 6 คน ร้อยละ 18.75  
 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา 
 

ตารางท่ี 5.55 การวิเคราะห์ความส าคญัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวน 
  และร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 36 42.86 
มาก 42 50.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.55 การวิเคราะห์ความส าคญัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวน 
  และร้อยละ (ต่อ) 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปานกลาง 4 4.76 
นอ้ย 2 2.38 
รวม 84 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.55 แสดงการวิเคราะห์ความส าคญัเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
เกษตร จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 84 คน พบว่าทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าเกษตร
ความส าคญัระดบัมากจ านวน 42 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุดจ านวน 36 คน 
ร้อยละ 42.86 ระดบัปานกลางจ านวน 4 คน ร้อยละ 4.76 และระดบันอ้ยจ านวน 2 คน ร้อยละ 2.38  
 

ตารางท่ี 5.56 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรการปลูกพืชผกั / ผลไมท่ี้น่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของ
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ชนิดพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
พืชผกั 17 26.56 
ขา้ว 10 15.63 
ล าไย 8 12.50 
ผลไม ้ 4 6.25 
กาแฟ 4 6.25 
เห็ด 3 4.69 

เสาวรส 2 3.13 
ชา 2 3.13 
ฝร่ัง 2 3.13 

ขา้วเจา้ 1 1.56 
ถัว่เหลือง 1 1.56 

ดอกปทุมมา-กระเจียว 1 1.56 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.56 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรการปลูกพืชผกั / ผลไมท่ี้น่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของ
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ชนิดพืช จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส้มสายน ้าผึ้ง 1 1.56 
อินทผาลมั 1 1.56 
น ้าผึ้ง 1 1.56 
บว๊ย 1 1.56 

หอมหวัใหญ่ 1 1.56 
แมคคาเดเมีย 1 1.56 

ดีปลี 1 1.56 
มะนาว 1 1.56 

กลว้ยหอม 1 1.56 
รวม 64 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.56 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตรการปลูกพืชผกั / ผลไมท่ี้น่าสนใจจะ
พฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นว่า สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะ
พฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญา ได้แก่ พืชผกัจ านวน 17 คน ร้อยละ 26.56 รองลงมาคือ  
ขา้วจ านวน 10 คน ร้อยละ 15.63 ล าไยจ านวน 8 คน ร้อยละ 12.50 ผลไมแ้ละกาแฟจ านวน 4 คน  
ร้อยละ 6.25 เห็ดจ านวน 3 คน ร้อยละ 4.69 เสาวรสชาและฝร่ังจ านวน 2 คน ร้อยละ 3.13 
 

ตารางท่ี 5.57 การวเิคราะห์สินคา้เกษตร (การเล้ียงสัตว)์ ท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์น
  ทางปัญญาของสินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ชนิดสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สุกร 2 33.33 

ปลานิล 2 33.33 
โคนม 1 16.67 
อ่ืนๆ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.57 แสดงการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (การเล้ียงสัตว)์ ท่ีน่าสนใจจะพฒันาใน
เร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นวา่ สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ือง
ของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ สุกรและปลานิลจ านวน 2 คน ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ โคนม
และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.58 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
  สินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ 

สินค้าหรือผลติภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

แปรรูป 8 14.81 
ขา้ว 4 7.41 
ผลไม ้ 3 5.56 
ผกั 3 5.56 
กาแฟ 3 5.56 

ขา้วแต๋น 3 5.56 
ล าไยอบแหง้ 3 5.56 
กลว้ยฉาบ 3 5.56 

เตา้หู้อินทรีย,์ เตา้หู้ออแกนิค 2 3.70 
ชา 2 3.70 

แมคคาเดเมีย 2 3.70 
แชมพูมะกรูดออร์แกนิค 1 1.85 

มะพร้าวน ้าหอม 1 1.85 
มะนาว 1 1.85 
สัตว ์ 1 1.85 

น ้ามนังาสกดัเยน็ 1 1.85 
น ้าเสาวรส 1 1.85 
น ้าพริก 1 1.85 
จ้ินส้ม 1 1.85 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.58 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
  สินคา้เกษตรเรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

สินค้าหรือผลติภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สมุนไพรตากแหง้ 1 1.85 
น ้าพริกข่า 1 1.85 
บว๊ย 1 1.85 
ทอ้ 1 1.85 

ปลาแดดเดียว 1 1.85 
ไก่พื้นเมือง 1 1.85 
พริกหวาน 1 1.85 

สตอเบอร่ีอบแหง้ 1 1.85 
ไวน์สตอเบอร่ี 1 1.85 
แยมสตอเบอร่ี 1 1.85 

รวม 54 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.58 แสดงการวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะพัฒนาในเร่ืองของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้เกษตร จะเห็นว่า สินค้าเกษตรท่ีน่าสนใจจะพฒันาในเร่ืองของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ได้แก่ แปรรูปจ านวน 8 คน ร้อยละ 14.81 รองลงมาคือ ข้าวจ านวน 4 คน  
ร้อยละ 7.41 ผลไม ้ผกั กาแฟ ขา้วแต๋น ล าไยอบแหง้และกลว้ยฉาบจ านวน 3 ราย ร้อยละ 5.56 เตา้หู้
อินทรีย ์ชา และแมคคาเดเมียจ านวน 2 คน ร้อยละ 3.70 
 
ตารางท่ี 5.59 การวิเคราะห์การจดเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีอยู่ในขณะน้ีเรียงตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

เคร่ืองหมายการค้า หน่วยงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตน้เก็ต พฒันาชุมชนสันป่าตอง 1 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.59 แสดงการวิเคราะห์การจดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 84 คน พบวา่ ผูท่ี้จดเคร่ืองหมายการคา้มีอยู่ 1 คน ไดแ้ก่เคร่ืองหมายการคา้
ตน้เก็ตจากหน่วยงานพฒันาชุมชนสันป่าตองจ านวน 1 คน ร้อยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 5.60 การวเิคราะห์ความส าคญัการน าแอพพลิเคชัน่มาช่วยในการบริหารจดัการฟาร์มเรียง
  ตามจ านวนและร้อยละ 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 34 40.48 
มาก 33 39.29 

ปานกลาง 15 17.86 
นอ้ย 1 1.19 

นอ้ยท่ีสุด 1 1.19 
รวม 84 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.60 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัการน าแอพพลิเคชัน่มาช่วยในการบริหาร
จดัการฟาร์ม จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 84 คน พบว่า การน าแอพพลิเคชั่นมาช่วยใน 
การบริหารจดัการฟาร์มมีความส าคญัระดบัมากท่ีสุดจ านวน 34 คน ร้อยละ 40.48 รองลงมาคือ 
ระดบัมากจ านวน 33 คน ร้อยละ 39.29 ระดบัปานกลางจ านวน 15 คน ร้อยละ 17.86 ระดบัน้อย
และระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.19 
 
ตารางท่ี 5.61 การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมาช่วยในการบริหารจัด 
  การฟาร์ม ทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมีอยู่
  เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

เทคโนโลยีหรือแอพพลเิคช่ันในการบริหารจัดการฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีการน าเทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ในการบริหารจดัการฟาร์ม 12 14.29 
ไม่มีการน าเทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ในการบริหารจดัการฟาร์ม 72 85.71 

รวม 84 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.61 แสดงการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมาช่วยใน 
การบริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมีอยู่
เรียงตามจ านวนและร้อยละจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 84 คน พบว่า ผูท่ี้ใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการบริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชี
ของสินคา้เกษตรจ านวน 12 คน ร้อยละ 14.29 และผูท่ี้ไม่ใชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วย
ในการบริหารจดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตร
จ านวน 72 คน ร้อยละ 85.71 
 
ตารางท่ี 5.62 การวิเคราะห์เหตุผลในการใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการบริหาร
  จดัการฟาร์มทั้งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินคา้เกษตรท่ีมี
  อยูเ่รียงตามจ านวนและร้อยละ 

เทคโนโลยีหรือแอพพลเิคช่ันในการบริหารจัดการฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การผลิต   

1.) ใชเ้คร่ืองจกัร  2 22.22 
การตลาด/ขนส่ง   

1.) ขายออนไลน์  3 33.33 
2.) ขายต่างจงัหวดั  1 11.11 
3.) อ่ืนๆ  1 11.11 

การจกัการบญัชี   
1.) การท าบญัชีเบ้ืองตน้  1 11.11 
2.) การใชเ้วบ็ไซตแ์ละส่ือในการจดัการขอ้มูล 1 11.11 

รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.62 แสดงการวิเคราะห์การใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมาช่วยในการ
บริหารจดัการฟาร์มทั้ งการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีของสินค้าเกษตรท่ีมีอยู ่
พบว่า ด้านการผลิตมีการใช้เคร่ืองจักรในการจัดการผลิตจ านวน 2 คน ร้อยละ 22.22 ด้าน
การตลาด/ขนส่ง คือ ขายออนไลน์จ านวน 3 คนร้อยละ 33.33 ขายต่างจงัหวดัและอ่ืน ๆ จ านวน  
1 คน ร้อยละ 11.11 ดา้นการจดัการบญัชี คือ การท าบญัชีเบ้ืองตน้ และการใช้เวบ็ไซต์และส่ือใน
การจดัการขอ้มูลจ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 
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ตารางท่ี 5.63 การวิเคราะห์ความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมายการคา้และ
  สามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 74 88.10 
2) ไม่สามารถพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 10 11.90 

รวม 84 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.63 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
เคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ได ้พบวา่ ผูท่ี้สามารถในการพฒันาสินคา้เกษตร
ให้มีเคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดจ้  านวน 74 คน ร้อยละ 88.10 และผูท่ี้ไม่
สามารถในการพฒันาสินค้าเกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าและสามารถจดสิทธิบัตรสินค้าได้
จ  านวน 10 คน ร้อยละ 11.90  
 
ตารางท่ี 5.64 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมาย
  การคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มี 
เคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ไม่ให้ เหตุผลของความสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้ มี
เคร่ืองหมายการคา้ได ้

50 67.57 

2) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา้  17 22.97 
3) พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสินคา้ 2 2.70 
4) มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือและสนบัสนุน 2 2.70 
5) ท าสินคา้ตามภูมิประเทศเฉพาะท่ี 2 2.70 
6) น าเทคโนโลยมีาใช ้ 1 1.35 

รวม 74 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.64 แสดงการวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตร
ใหมี้เคร่ืองหมายการคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ได ้พบวา่ ผูท่ี้ไม่ใหเ้หตุผลของความสามารถ



121 
 

พฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมายการค้าได้จ  านวน 50 คน ร้อยละ 67.57 รองลงมา คือ ผูใ้ห้
เหตุผลวา่ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา้จ านวน 17 คน ร้อยละ 22.97 
พฒันาสินคา้ให้ไดม้าตรฐานสินคา้ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือและสนบัสนุนและท า
สินคา้ตามภูมิประเทศเฉพาะท่ีจ านวน 2 คน ร้อยละ 2.70 และน าเทคโนโลยีมาใช้จ  านวน 1 คน  
ร้อยละ 1.35 
 
ตารางท่ี 5.65 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมาย
  การคา้และสามารถจดสิทธิบตัรสินคา้ไดเ้รียงตามจ านวนและร้อยละ 

การพฒันาสินค้าเกษตรให้มี 
เคร่ืองหมายการค้าและจดสิทธิบัตร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ไม่ให้ เหตุผลของความสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
เคร่ืองหมายการคา้ได ้

8 80.00 

2) ขั้นตอนในการด าเนินงานยุ่งยากซับซ้อนและตน้ทุนในการ
ด าเนินการมากข้ึน 

2 20.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.65 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
เคร่ืองหมายการค้าและสามารถจดสิทธิบัตรสินค้าได้ พบว่า ผู ้ท่ี ให้ เหตุผลว่าขั้ นตอนใน 
การด าเนินงานยุ่งยากซับซ้อนและตน้ทุนในการด าเนินการมากข้ึนไดจ้  านวน 8 คน ร้อยละ 80.00 
และผูท่ี้ไม่ให้เหตุผลของความสามารถพฒันาสินคา้เกษตรให้มีเคร่ืองหมายการคา้ไดจ้  านวน 2 คน 
ร้อยละ 20.00 
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ตารางท่ี 5.66 การวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นใน 
  การผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบัญชีให้มากข้ึนเรียงตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

ความต้องการพฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลเิคช่ันในการผลติ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอ้งการ 83 98.81 
ไม่ตอ้งการ 1 1.19 

รวม 84 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.66 แสดงการวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชัน่ในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีให้มากข้ึน จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 84 คน พบว่า ผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชัน่ในการผลิต
การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีจ านวน 83 คน ร้อยละ 98.81 และผูท่ี้ไม่มีความต้องการ
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่ในการผลิตการตลาด/ขนส่งและการจดัการบญัชีจ านวน 
1 คน ร้อยละ 1.19 
 

ตารางท่ี 5.67  การวิเคราะห์เหตุผลความตอ้งการในพฒันาการการใชเ้ทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชัน่
  ในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีให้มากข้ึนเรียงตามจ านวนและ
  ร้อยละ 

ความต้องการพฒันาการใช้เทคโนโลยี
หรือแอพพลเิคช่ันในการผลติ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

การตลาด 23 41.82 
การจดัการบญัชี 15 27.27 

การขนส่ง 6 10.91 
การผลิต 6 10.91 
เทคโนโลย ี 3 5.45 
อ่ืน ๆ 2 3.64 
รวม 55 100.00 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.67 แสดงการวิเคราะห์ความตอ้งการในพฒันาการการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคชั่นในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชีให้มากข้ึน ดงัประเด็นดงัน้ี คือ 
การตลาดจ านวน 23 คน ร้อยละ 41.82 รองลงมาคือ การจดัการบญัชีจ านวน 15 คน ร้อยละ 27.27 
การขนส่งและการผลิตจ านวน 6 คน ร้อยละ 10.91 เทคโนโลยจี  านวน 3 คน ร้อยละ 5.45 และอ่ืน ๆ 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 3.64 
 
ตารางท่ี 5.68 การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใช้
  แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความพิเศษและเป็นเอกลกัษณ์ของตวัสินคา้ 4.11 0.85 มาก 
2) การใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้เกษตร 4.10 0.82 มาก 
3) การใชแ้อพพลิเคชัน่ต่างๆในดา้นการตลาด 4.07 0.82 มาก 
4) รูปลกัษณ์ของสินคา้ ช่ือตราสินคา้และลกัษณะ

ตราสัญลกัษณ์สินคา้ 
4.04 0.90 มาก 

5) การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบ คุม
มาตรฐานสินคา้ 

3.98 0.84 มาก 

6) เร่ืองราว ความเป็นมาของตวัสินคา้เกษตร 3.95 0.81 มาก 
7) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิต 3.95 0.83 มาก 
8) ความสะดวกในการใช้แอพพลิเคชั่นในการ

จดัการฟาร์ม 
3.95 0.92 มาก 

9) ความลับทางการคา้ ทั้ งการผลิตและการตลาด
ของสินคา้เกษตร 

3.92 0.89 มาก 

10) ความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างตวัสินคา้เกษตรกบั
คนในพื้นท่ี 

3.88 0.70 มาก 

เฉลีย่รวม 3.99 0.84 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.68 แสดงการวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม จะเห็นว่า ความพิเศษและเป็น
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เอกลกัษณ์ของตวัสินคา้เฉล่ีย 4.11 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.85 รองลงมา 
คือการใช้ส่ือออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้เกษตรเฉล่ีย 4.10 (S.D. = 0.82) การใช้แอพพลิเคชั่น
ต่างๆในดา้นการตลาดเฉล่ีย 4.07 (S.D. = 0.82) รูปลกัษณ์ของสินคา้ช่ือตราสินคา้และลกัษณะตรา
สัญลกัษณ์สินคา้เฉล่ีย 4.04 (S.D. = 0.90) และการใช้ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ควบคุมมาตรฐาน
สินคา้เฉล่ีย 3.98 (S.D. = 0.84) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 5.69 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและการใช้
  แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มในแต่ละประเด็น 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความรู้เร่ือง ความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 3.81 0.63 มาก 
2) ความรู้เร่ือง แนวทางการเกษตรในยคุดิจิตอล 3.79 0.64 มาก 
3) ความรู้เร่ือง ประเภทของเคร่ืองหมายการคา้ 3.77 0.65 มาก 
4) ความรู้เร่ือง ความส าคญัในการใช้แอพพลิเคชัน่มาช่วย

ในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการบญัชี 
3.76 0.69 มาก 

5) ความรู้เร่ือง การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน 3.74 0.56 มาก 
6) ความรู้เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ

ผลิต 
3.74 0.62 มาก 

7) ความรู้เร่ือง การจดัการความลบัทางการคา้ของสินคา้ 3.73 0.57 มาก 
8) ความรู้เร่ือง ขั้นตอนและวิธีการจดเคร่ืองหมายการคา้ 

ความลบัทางการคา้ และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
3.71 0.63 มาก 

9) ความรู้เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ
ท าบญัชีฟาร์ม 

3.71 0.70 มาก 

10) ความรู้เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การตลาดและการขนส่ง 

3.70 0.60 มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 5.69 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใช้
  แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มในแต่ละประเด็น (ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

11) ความ รู้ เร่ืองการพัฒนาการใช้แอพพลิ เคชั่น ให้
เหมาะสมกบัสินคา้ของตนเอง 

3.69 0.66 มาก 

12) ความรู้เร่ือง การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์ม 

3.65 0.67 มาก 

เฉลีย่รวม 3.73 0.63 มาก 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.69 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจดัการฟาร์มในแต่ละประเด็นจะเห็นว่า ประเด็น
ความรู้เร่ือง ความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉล่ีย 3.81 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.63)  รองลงมาคือ ประเด็นความรู้เร่ืองแนวทางการเกษตรในยุคดิจิตอลเฉล่ีย 3.79  
(S.D. = 0.64) ประเด็นความรู้เร่ืองประเภทของเคร่ืองหมายการคา้เฉล่ีย 3.77 (S.D. = 0.65) ประเด็น
ความรู้เร่ืองความส าคญัในการใชแ้อพพลิเคชัน่มาช่วยในการผลิต การตลาด/ขนส่ง และการจดัการ
บญัชีเฉล่ีย 3.76 (S.D. = 0.69) ประเด็นความรู้เร่ืองการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและ
ประเด็นความรู้เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิตเฉล่ีย 3.74 (S.D. = 0.56 , 0.62)  
โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
 

ตารางท่ี 5.70 การวเิคราะห์ความคาดหวงัในการพฒันาสินคา้เกษตรในเร่ือง การให้ความคุม้ครอง
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม 

ความคาดหวงัในการพฒันาสินค้าเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สามารถท่ีจะน าแอพพลิเคชัน่ไปประยุกต์ใช้ในต่อยอดใน

ดา้นต่างๆเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต 
14 58.33 

2) ไดรั้บความรู้การใชแ้อพพลิเคชัน่ท่ีช่วยในการจดัการฟาร์ม
และมีหน่วยงานท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุน 

10 41.67 

รวม 24 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.70  แสดงการวิเคราะห์ความคาดหวงัในการพฒันาสินคา้เกษตรในเร่ือง  
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์มดงัประเด็นดงัน้ี คือ สามารถท่ีจะน าแอพพลิเคชัน่ไปประยุกต์ใช้ในต่อยอดในดา้น 
ต่าง ๆ เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตจ านวน 14 คน ร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ ได้รับความรู้การใช้
แอพพลิเคชั่นท่ีช่วยในการจดัการฟาร์มและมีหน่วยงานท่ีคอยให้การสนับสนุนจ านวน 10 คน  
ร้อยละ 41.67 

 จากข้อมูลแบบประเมินทั้ ง 3 โครงการ สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีผลการประเมินศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนมีรายละเอียดแต่ละโครงการดงัตารางท่ี 5.73 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.71 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรในแต่ละโครงการ 

โครงการพฒันาศักยภาพ 
คะแนนเฉลีย่ S.D. ผลการประเมิน 

เปลีย่นแปลง 
รวมเฉลีย่การ
เปลีย่นแปลง ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

“แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั”         
(1) การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพ 4.28 4.44 0.81 0.74 มาก มาก +3.20%  
(2) การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตร
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

3.05 3.81 0.98 0.87 ปานกลาง มาก +15.20% +9.20% 

“บรรจุภณัฑแ์ละการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร”         
(1) ความส าคญัดา้นบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรทางกายภาพ 4.27 4.45 0.75 0.64 มาก มาก +3.60%  
(2) การวิเคราะห์ความรู้ในด้านการท าบรรจุภัณฑ์สินค้า
เกษตรท่ีมีมาตรฐาน 

3.04 3.77 0.98 0.79 ปานกลาง มาก +14.60% +9.10% 

“แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

        

(1) การวิเคราะห์ความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม 

3.83 3.99 0.90 0.84 มาก มาก +3.20%  

(2) การวิเคราะห์ความรู้เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม 

2.83 3.73 0.94 0.63 ปานกลาง มาก +18.00% +10.60% 

ท่ีมา: จากการวจิยั         
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 จากตารางท่ี 5.71 แสดงผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรทั้ ง 3 โครงการ พบว่า  
ในการพฒันาศักยภาพด้าน “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยั” มีประเด็นท่ีส าคัญ  
ดงัน้ี (1) การวเิคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้จากระดบัมาก (คะแนน 
4.28, S.D. = 0.81) สู่ระดบัมาก (คะแนน 4.44, S.D. = 0.74) คิดเป็นร้อยละ 3.20 (2) การวิเคราะห์
ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้จากระดบัปานกลาง 
(คะแนน 3.05, S.D. = 0.98) สู่ระดับมาก (คะแนน 3.81, S.D. = 0.87) คิดเป็นร้อยละ 15.20  
รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.20 ส่วนการพฒันาศกัยภาพดา้น “บรรจุภณัฑ์และการพฒันา
ต่อยอดสินค้าเกษตร” ในการวิเคราะห์ความส าคญัด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรทางกายภาพ 
สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับมาก (คะแนน 4.27, S.D. = 0.75) สู่ระดับมาก 
(คะแนน 4.45, S.D. = 0.64) คิดเป็นร้อยละ 3.60 และการวิเคราะห์ความรู้ในด้านการท า 
บรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับปานกลาง 
(คะแนน 3.04, S.D. = 0.98) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.77, S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 14.60 รวม
เฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.10 และการพฒันาศกัยภาพในดา้น “แนวทางการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” คือ  
การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อ
การบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจากระดบัมาก (คะแนน 3.83, S.D. = 
0.90) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.99, S.D. = 0.84) คิดเป็นร้อยละ 3.20 และการวิเคราะห์ความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม 
สามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจากระดบัปานกลาง (คะแนน 2.83, S.D. = 0.94) สู่ระดบัมาก 
(คะแนน 3.73, S.D. = 0.63) คิดเป็นร้อยละ 18.00 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.60 
 ทั้ ง 3 กิจกรรม สามารถเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรได้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 
 จากขอ้มูลการประเมินมูลค่าเพิ่มของศกัยภาพของเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ได้ช่วยใน 
การพฒันาต่อยอดใหก้บักลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น ดงัตาราง 5.74 
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ตารางท่ี 5.72 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) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐใน
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
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

3 0.37 5.45 

9) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน 
อยา่งสร้างสรรค ์

2 0.31 3.64 

รวม   100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.72 แสดงความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ กลุ่ม
เกษตรกรมีความสามารถท่ีจะยกระดบัในดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรมากท่ีสุด 
มีจ านวน 14 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 25.45) รองลงมา คือ ด้านการพฒันาการตลาด
สินคา้เกษตรของชุมชน และดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร มีจ านวน 9 กลุ่ม
เกษตรกร (S.D. = 0.51, ร้อยละ 16.36) ต่อมาคือ ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐ
ในชุมชน จ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 10.91) ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 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 ์และดา้นการต่อยอดภาค
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การเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร  
(S.D. = 0.37, ร้อยละ 5.45) สุดทา้ยคือ ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อยา่ง
สร้างสรรค ์จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.31, ร้อยละ 3.64) 
 
 




