
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาศกัยภาพ 
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกรชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดรั้บการประเมินศกัยภาพก่อนการพฒันากลุ่ม โดยอาศยัวิธีการ SWOT Analysis มีรายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 6.1-6.4 

ตารางท่ี 6.1  ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการ

ผลิต และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
12 กลุ่มเกษตรกร 21.82 

2 สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับ 
(ลูกคา้ประจ า) 

11 กลุ่มเกษตรกร 20.00 

3 สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั และมี
คุณภาพสูง 

9 กลุ่มเกษตรกร 16.36 

4 กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้น
การตลาด การแปรรูป การจดัการบญัชี การเก็บเก่ียว
ผลผลิต และการประชาสัมพนัธ์ 

7 กลุ่มเกษตรกร 12.73 

5 กลุ่มมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการตลาด และการบริหาร
จดัการของกลุ่ม 

7 กลุ่มเกษตรกร 12.73 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1  ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
6 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเขม้แขง็ และมี

ความกระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้
เกษตร 

5 กลุ่มเกษตรกร 9.09 

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

ครบวงจร 
1 กลุ่มเกษตรกร 1.82 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 6.1 แสดงให้เห็นประเด็นศกัยภาพด้านจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
พบว่า ประเด็นจุดแข็งท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้ งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่  กลุ่ม
เกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจ มีจ านวน 12 กลุ่ม (ร้อยละ 21.82) รองลงมา คือ สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมี
ตลาดรองรับ (ลูกคา้ประจ า) มีจ  านวน 11 กลุ่ม (ร้อยละ 20.00) สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้น
ปลอดภยั และมีคุณภาพสูง มีจ านวน 9 กลุ่ม (ร้อยละ 16.36) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ด้านการผลิต  ด้านการตลาด  การแปรรูป  การจัดการบัญ ชี  การเก็บ เก่ี ยวผลผลิต  และ 
การประชาสัมพนัธ์และกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการตลาด และการบริหารจดัการของกลุ่ม  
มีจ านวน 7 กลุ่ม (ร้อยละ 12.73) ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความ
กระตือรือร้นในการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตร มีจ านวน 5 กลุ่ม (ร้อยละ 9.09) การท าเกษตรใน
ระบบอินทรียแ์บบครบวงจร มีจ านวน 2 กลุ่ม (ร้อยละ 3.64) สุดทา้ยคือ ระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี
และสะอาดและกลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร 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 กลุ่มเกษตรกร 42.42 

2 สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศ ทั้งใน
กลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย 

12 กลุ่มเกษตรกร 36.36 

3 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับท่ีหลากหลาย 5 กลุ่มเกษตรกร 15.15 
4 พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมี

ปริมาณน ้าพียงพอ 
2 กลุ่มเกษตรกร 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) 

ตารางท่ี 6.3  ประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร   

ล าดับ ประเด็นจุดอ่อน จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ 

ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถใน 
การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบ 
การผลิต 

8 กลุ่มเกษตรกร 38.10 

2 กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อคา้คน
กลางนอ้ย  

6 กลุ่มเกษตรกร 28.57 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.3  ประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)   

ล าดับ ประเด็นจุดอ่อน จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
3 ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มอยา่ง

มีระบบยงัมีไม่มาก 
3 กลุ่มเกษตรกร 14.29 

4 การแข่งขนัของสินคา้เกษตรค่อนขา้งสูงแต่เป็นใน
ลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 

2 กลุ่มเกษตรกร 9.52 

5 พื้นท่ีท าการเกษตรมีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ 1 กลุ่มเกษตรกร 4.76 
6 เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 1 กลุ่มเกษตรกร 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) 

ตารางท่ี 6.4 ประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 

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

และปริมาณ 
8 กลุ่มเกษตรกร 33.33 

3 พอ่คา้คนกลางมีอิทธิพลต่อรองสูง 1 กลุ่มเกษตรกร 4.17 
4 การขาดแคลนแรงงานในการผลิต 1 กลุ่มเกษตรกร 4.17 
5 ปริมาณน ้าในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ 1 กลุ่มเกษตรกร 4.17 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.4 ประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็นอุปสรรค จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
6 ปริมาณและคุณภาพสินคา้เกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
1 กลุ่มเกษตรกร 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)  
 
 6.1.2 มูลค่าเพิ่มของโครงการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณ
ท่ีมาก และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต  
2) ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มอยา่งมีระบบยงัมีไม่มาก 3) พื้นท่ีท าการเกษตรมี
ปริมาณน ้ าไม่ เพียงพอ 4) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อค้าคนกลางน้อย  
5) เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ 6) การแข่งขนัของสินค้าเกษตร
ค่อนขา้งสูงแต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั ดงันั้นนักวิจยัจึงได้เพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่าน
กิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ การอบรม “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” การอบรม 
“บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับ
สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการอบรม “แนวทาง 
การประยุกตใ์ชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชน” แล้วพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการอบรมมีผลการประเมินศกัยภาพเพิ่มข้ึน สามารถ
วเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการไดด้งัน้ี 
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  1) “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ” มีประเด็นท่ีส าคัญ ดังน้ี  
(1) การวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรทางกายภาพ 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   
  2) “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินค้าเกษตร” ในประเด็น เทคโนโลยี 
การบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและเร่ือง บรรจุภณัฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร ในการ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับมาก 
(คะแนน 4.27, S.D. = 0.75) สู่ระดบัมาก (คะแนน 4.45, S.D. = 0.64) คิดเป็นร้อยละ 3.60 และ 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการท าบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้
ให้กับเกษตรกรจากระดับปานกลาง (คะแนน 3.04, S.D. = 0.98) สู่ระดับมาก (คะแนน 3.77,  
S.D. = 0.79) คิดเป็นร้อยละ 14.60 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.10 
  3) “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและ 
การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” คือ การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพ
ของเกษตรกรจากระดบัมาก (คะแนน 3.83, S.D. = 0.90) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.99, S.D. = 0.84) 
คิดเป็นร้อยละ 3.20 และการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน
และการใชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจากระดบั
ปานกลาง (คะแนน 2.83, S.D. = 0.94) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.73, S.D. = 0.63) คิดเป็นร้อยละ 
18.00 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.60 
 ทั้ง 3 โครงการสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 
  จากขอ้มูลการประเมินมูลค่าโครงการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ไดช่้วยใน
การพฒันาต่อยอดให้กบักลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น มีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 6.5 
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ตารางท่ี 6.5  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 6.5 แสดงความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกร 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถท่ีจะยกระดบัในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมากท่ีสุด มีจ านวน 14 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 25.45) รองลงมา คือ ด้าน 
การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน และด้านการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้
เกษตร มีจ านวน 9 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.51, ร้อยละ 16.36) ต่อมาคือ ด้านการส่งเสริมภาค
การเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน จ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.47, ร้อยละ 10.91) ดา้น
การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 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 ์
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และดา้นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ จ านวน  
3 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.37, ร้อยละ 5.45) สุดทา้ยคือ ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ของชุมชน อยา่งสร้างสรรค ์จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร (S.D. = 0.31, ร้อยละ 3.64) 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวเิคราะห์ 
SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัร และคณะ (2546) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า จุดแข็งของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของกาญจนา สุระ (2551) ท่ีเห็นวา่
การเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท์ั้งภายในชุมชนและการร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก มีผล
ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งมาก  
 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จึง
ไดจุ้ดอ่อนท่ีส าคญัของกลุ่มเกษตรกร นักวิจยัจึงได้เพิ่มศกัยภาพของกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกบั ดวง
กมล บูรณสมภพ (2557) ท่ีกล่าวว่า หน่ึงในกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการพฒันาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่กลยุทธ์ท่ี มุ่งเน้นไปท่ีการให้ความรู้และการจดัการ นวตักรรมเกษตรอินทรีย ์
โดยจดักิจกรรมผ่าน 3 โครงการ คือ 1) การอบรม “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั”  
2) การอบรม “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการ
บรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและบรรจุภณัฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร และ 3) การอบรม 
“แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของชุมชน” แลว้พบวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการอบรมมีผลการประเมินศกัยภาพเพิ่มข้ึน 
และยงัช่วยในการพฒันาต่อยอดให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 25.45) 2) การพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน (ร้อยละ 
16.36) 3) การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร (ร้อยละ 16.36) 4) การส่งเสริมภาค
การเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน (ร้อยละ 10.91) 5) การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั (ร้อยละ 9.09) 6) การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 7.27) 7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์(ร้อยละ 5.45) 8) การ
ต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ (ร้อยละ 5.45) และ  
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9) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อย่างสร้างสรรค์ (ร้อยละ 3.64) จะเห็นไดว้่า
ดา้นท่ีมีการต่อยอดมากท่ีสุดคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) ธนสิทธ์ิ เหล่าประเสริฐ (2558) และข้อมูลจาก
ฐานเศรษฐกิจ (2556) ท่ีเสนอแนะให้เร่งพฒันาดา้นการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะการ
พฒันาเกษตรอินทรียใ์ห้มีประสิทธิภาพ สินคา้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี รวมไปถึงการร่วมงาน
กบัหน่วยงานรัฐบาลเพื่อเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในการผลิต เช่นเดียวกบังานของณัฐดนยั ใหม่
ซอ้น (2555) ท่ีตอ้งการเพิ่มศกัยภาพดา้นการผลิตสินคา้เกษตรของไทยให้มีมาตรฐานท่ีสูงตรงตาม
ความต้องการของตลาดในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ศกัยภาพผ่าน 3 โครงการ
ดงักล่าวตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน สอดคลอ้งกบั กาญจนา 
สุระ (2556) 
 จากผลการวิจยัท่ีสรุปได้พบว่า สอดคล้องกับ วีระศกัด์ิ สมยานะ (2553)  และวีระศกัด์ิ  
สมยานะ (2552)  ท่ีกล่าวว่ากระบวนการจัดการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ใน 
การบูรณาการงานวิจยัดว้ยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
กลุ่มชุมชน (PAR) สามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมไปถึง 
ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบติัการ
เรียนรู้ร่วมกนัผา่นโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้น
เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจากการ
จดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิดเห็นถึง
คุณค่ าและประโยชน์ ท่ีชัด เจนจากการด า เนินงานวิจัยค ร้ัง น้ีนั่น เอง ซ่ึ งสอดคล้องกับ   
วรีะศกัด์ิ สมยานะ (2551)   
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัเร่ือง การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในคร้ังน้ีท าให้
ทราบถึงมูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานวิจยั อยา่งชดัเจน ผลการวิจยัท่ีไดท้  าใหน้กัวจิยัไดต้ระหนกัและ
ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานวิจยั โดยการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้
ทราบถึงการพฒันาศกัยภาพในภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใตก้รอบประชาคม
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อาเซียน และแนวทางการเตรียมความพร้อมของชุมชน ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงหากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินน าไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของทอ้งถ่ิน จะเกิดกระบวนการจดัการในแต่ละพฒันา
ศกัยภาพภาคเกษตรของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บความร่วมมือจากทุกส่วนอย่าง
แทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป ควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของประชาคม
อาเซียนท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ของทุกชุมชนทั้ง 207 ชุมชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 9 ดา้น หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัประชาคม
อาเซียน เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการพฒันาการเกษตรชุมชน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และในระยะต่อไป การวิจยัควรบูรณาการ 
การท างานกับชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิด
ประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการพฒันาสินค้าเกษตร ทั้ ง 9 ด้าน 
ร่วมกบัชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินคา้เกษตรอยา่งย ัง่ยืนและ
เกิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 




