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บทที ่7 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยั เร่ือง “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบไปดว้ยโครงการยอ่ย จ านวน 11 โครงการ มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
20 กลุ่มเกษตรกร มีวตัถุประสงค์หลัก คือ การวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรชุมชนทั้ ง  
20 กลุ่ม และมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 11 ประเด็น ดงัน้ี  
 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 
 2) เพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียน 
 3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน 
 5) เพื่อพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 6) เพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 
 8) เพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9) เพื่อต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 10) เพื่อจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 
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 11) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 สามารถสรุปผลการวจิยัในแต่ละประเด็นและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
7.1 สรุปผลการวจัิย 
 7.1.1 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ งหมด 20 กลุ่มเกษตรกรชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ได้รับการประเมินศกัยภาพโดยอาศยัวิธีการ SWOT Analysis กับโครงการย่อยทั้ ง 9 โครงการ 
ไดแ้ก่ 
 โครงการท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 2 การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 3 การตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรอบประชาคมอาเซียน 
 โครงการท่ี 5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการท่ี 6 การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 8 การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการท่ี 9 การต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทั้ง 9 โครงการ สามารถสรุปผลการศึกษาศกัยภาพท่ีส าคญัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในแต่ละโครงการ ไดด้งัตารางท่ี 7.1-7.4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7.1  ศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบั ประเดน็จุดแขง็ 
โครงการ รวมร้อยละ

ของโครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 สินค้าของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาด
รองรับ 

12 (75.00) 
(46.15) 

- - - - 4 (25.00) 
(44.44) 

- - - 100.00 

2 กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้น
การผลิต และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้
สนใจ 

9 (50.00) 
(34.62) 

- 9 (50.00) 
(100.00) 

- - - - - - 100.00 

3 กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
ดา้นการตลาด การแปรรูป การจดัการบญัชี การเก็บ
เก่ียวผลผลิต และการประชาสมัพนัธ์ 

5 (14.29) 
(19.23) 

8 (22.86) 
(47.06) 

- 5 (14.29) 
(62.50) 

4 (11.43) 
(100.00) 

5 (14.29) 
(55.56) 

3 (8.57) 
(100.00) 

2 (5.71) 
(33.33) 

3 (8.57) 
(50.00) 

100.00 

4 กลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการตลาด (ระบบ
อินเตอร์เน็ต, webpage และline) และการบริหาร
จดัการของกลุ่ม 

- 5 (50.00) 
(29.41) 

- 3 (30.00) 
(37.50) 

- - - 2 (20.00) 
(33.33) 

- 100.00 

5 สินคา้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั และ
มีคุณภาพสูง 

- 4 (44.44) 
(23.53) 

- - - - - 2 (22.22) 
(33.33) 

3 (33.33) 
(50.00) 

100.00 

รวมร้อยละของจุดแข็ง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

ท่ีมา: จากการวิจยั
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  จากตารางท่ี 7.1 แสดงศกัยภาพดา้นจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ทั้ง 9 โครงการ พบว่า จุดแข็งสูงสุดของชุดโครงการ คือ สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมี
ตลาดรองรับ มีจ านวน 12 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยู่ใน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 46.15 ของโครงการ) จุดแข็งรองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมี
ความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ มีจ านวน 9 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยู่ในโครงการตรวจสอบและพฒันา
มาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 100.00 ของโครงการ) และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 34.62 ของโครงการ) ล าดบัต่อมา คือ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการผลิต ด้านการตลาด การแปรรูป การจัดการบัญชี การเก็บเก่ียวผลผลิต และการ
ประชาสัมพนัธ์ มีจ  านวน 8 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.86 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
โครงการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน (ร้อยละ 47.06 ของโครงการ) อนัดบัจุดแข็งรองลงมา คือ กลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีใน
การตลาด (ระบบอินเตอร์เน็ต, webpage และline) และการบริหารจดัการของกลุ่ม มีจ านวน 5 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยู่ในโครงการพฒันาการตลาดสินคา้
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน (ร้อยละ 29.41 ของ
โครงการ) จุดแข็งสุดท้าย คือ สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภยั และมีคุณภาพสูง  
มีจ  านวน 4 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยู่ในโครงการ
พฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน  
(ร้อยละ 23.53 ของโครงการ) 
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ตารางท่ี 7.2  ศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบั ประเดน็ด้านโอกาส 
โครงการ รวมร้อยละ 

ของโครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 กลุ่ม เกษตรกรมีห น่วยงาน ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน 

12 (26.09) 
(57.14) 

8 (17.39) 
(44.44) 

7 (15.22) 
(53.85) 

5 (10.87) 
(55.56) 

2 (4.35) 
(33.33) 

4 (8.70) 
(50.00) 

3 (6.52) 
(50.00) 

2 (4.35) 
(50.00) 

3 (6.52) 
(50.00) 

100.00 

2 สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดับประเทศ ทั้ ง
ในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ย 

9 (50.00) 
(42.86) 

5 (27.78) 
(27.78) 

- - - 4 (22.22) 
(50.00) 

- - - 100.00 

3 สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับในการจดัส่ง 
และมีตลาดท่ีหลากหลาย 

- 5 (18.52) 
(27.78) 

6 (22.22) 
(46.15) 

4 (14.81) 
(44.44) 

4 (14.81) 
(66.67) 

- 3 (11.11) 
(50.00) 

2 (7.41) 
(50.00) 

3 (11.11) 
(50.00) 

100.00 

รวมร้อยละของโอกาส 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  จากตารางท่ี 7.2 แสดงศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ทั้ง 9 โครงการ พบว่า โอกาสสูงสุดของชุดโครงการ คือ 
กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน มีจ านวน 12 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยู่
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 57.14 ของโครงการ) โอกาส
รองลงมา คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศ ทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายย่อย มีจ  านวน 9 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของชุด
โครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 42.86 ของ
โครงการ) สุดทา้ย คือ สินคา้เกษตรของกลุ่มมีตลาดรองรับในการจดัส่ง และมีตลาดท่ีหลากหลาย มีจ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของชุด
โครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 46.15 ของโครงการ) 
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ตารางท่ี 7.3  จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบั ประเดน็จุดอ่อน 
โครงการ รวมร้อยละ 

ของโครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้
ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถใน
การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบ
การผลิต 

6 (22.22) 
(75.00) 

7 (25.93) 
(70.00) 

4 (14.81) 
(40.00) 

2 (7.41) 
(28.57) 

3 (11.11) 
(100.00) 

1 (3.70) 
(33.33) 

1 (3.70) 
(50.00) 

1 (3.70) 
(100.00) 

2 (7.41) 
(100.00) 

100.00 

2 ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์ม
อยา่งมีระบบยงัมีไม่มาก 

2 (28.57) 
(25.00) 

1 (14.29) 
(10.00) 

- 2 (28.57) 
(28.57) 

- 2 (28.57) 
(66.67) 

- - - 100.00 

3 พ้ืนท่ีท าการเกษตรมีปริมาณน ้ าไม่เพียงพอ - 1 (100.00) 
(10.00) 

- - - - - - - 100.00 

4 กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้
คนกลางนอ้ย  

- - 6 (66.67) 
(60.00) 

2 (22.22) 
(28.57) 

- - 1 (11.11) 
(50.00) 

- - 100.00 

5 เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ 

- 1 (100.00) 
(10.00) 

- - - - - - - 100.00 

6 การแข่งขนัของสินคา้เกษตรค่อนขา้งสูงแต่เป็น
ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 

- - - 1 (100.00) 
(14.29) 

- - - - - 100.00 

รวมร้อยละของจุดอ่อน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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  จากตารางท่ี  7.3 แสดงจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรท่ี เข้าร่วมโครงการ ทั้ ง  
9 โครงการ พบวา่ จุดอ่อนมากท่ีสุดของชุดโครงการ คือ เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิต
สินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่
ละรอบการผลิต มีจ านวน 7 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
โครงการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน (ร้อยละ 70.00 ของโครงการ) จุดอ่อนรองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรอง
ราคาพ่อคา้คนกลางน้อย มีจ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของชุดโครงการ ซ่ึง
ปรากฏอยู่ในโครงการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน (ร้อยละ 60.00 ของโครงการ) ล าดบัต่อมา คือ ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการ
ฟาร์มอยา่งมีระบบยงัมีไม่มาก มีจ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของชุดโครงการ ซ่ึง
ปรากฏอยู่ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 25.00 ของโครงการ) โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 28.57 ของโครงการ) 
และโครงการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ร้อยละ 66.67 ของโครงการ) ประเด็นจุดอ่อนล าดับสุดท้าย คือ พื้นท่ีท า
การเกษตรมีปริมาณน ้ าไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ และการ
แข่งขันของสินค้าเกษตรค่อนข้างสูงแต่เป็นในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายกัน มีจ านวน 1 กลุ่ม
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการพฒันาการตลาดสินคา้
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน (ร้อยละ 10.00 ของ
โครงการ) และโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
กรอบประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 14.29 ของโครงการ) 
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ตารางท่ี 7.4  อุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบั ประเดน็อุปสรรค 
โครงการ รวมร้อยละ 

ของโครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในตลาดสูง ทั้ง
ดา้นราคาและปริมาณ 

7 (25.00) 
(53.85) 

4 (14.29) 
(66.67) 

4 (14.29) 
(57.14) 

2 (7.14) 
(50.00) 

3 (10.71) 
(100.00) 

2 (7.14) 
(28.57) 

2 (7.14) 
(66.67) 

2 (7.14) 
(100.00) 

2 (7.14) 
(100.00) 

100.00 

2 พอ่คา้คนกลางมีอิทธิพลต่อรองสูง 6 (60.00) 
(46.15) 

2 (20.00) 
(33.33) 

- - - 2 (20.00) 
(28.57) 

- - - 100.00 

3 ตลาดสินคา้เกษตรไม่มีความหลากหลาย - - 3 (33.33) 
(42.86) 

2 (22.22) 
(50.00) 

- 3 (33.33) 
(42.86) 

1 (11.11) 
(33.33) 

- - 100.00 

รวมร้อยละของอุปสรรค 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

ท่ีมา: จากการวจิยั 

  จากตารางท่ี 7.4 แสดงอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ทั้ง 9 โครงการ พบว่า อุปสรรคท่ีมากท่ีสุดของชุดโครงการ คือ การ
แข่งขนัของสินคา้เกษตรในตลาดสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ มีจ านวน 7 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 53.85 ของโครงการ) อุปสรรครองลงมา คือ 
พอ่คา้คนกลางมีอิทธิพลต่อรองสูง มีจ  านวน 6 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (ร้อยละ 46.15 ของโครงการ) สุดทา้ย คือ ตลาดสินคา้เกษตรไม่มีความหลากหลาย มี
จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของชุดโครงการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนั
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ในอาเซียน (ร้อยละ 42.86 ของโครงการ) และโครงการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่
ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร้อยละ 42.86 ของโครงการ) 
 จากการ SWOT Analysis ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร พบวา่ จุดแข็งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เกษตรกรมี
องค์ความรู้ในดา้นการเกษตรหลายดา้นจากการท่ีมีปราชญ์ชุมชนดา้นการเกษตรและมีเกษตรกรท่ี
ผ่านการอบรมได้รับความรู้ในภาคการเกษตรหลายประเด็น ดังนั้ นนักวิจยัจึงได้ถอดบทเรียน 
โดยการจดัการความรู้ ดว้ยกระบวนการจดัการ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การคน้หาความรู้ (Knowledge 
Identification)  (2 )  ก ารส ร้ างห รือ แส ว งห าค ว าม รู้  (Knowledge Creation and Acquisition)  
(3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) (4) การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
(6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และ (7) การเรียนรู้ (Learning) ของ  
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548) สรุปได ้6 องคค์วามรู้ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7.5 

ตารางท่ี 7.5 องคค์วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

องค์ความรู้ 
จ านวนกลุ่ม
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1) องคค์วามรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต 20 35.09 
2) องคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 14 24.56 
3) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้ปลอดภยั 13 22.81 
4) องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด 4 7.02 
5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า 3 5.26 
6) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) 3 5.26 

รวม 57 100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั  

 จากตารางท่ี  7.5 แสดงองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ทั้ ง 20 กลุ่มเกษตรกร พบว่า  
การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) องค์ความรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต (2) องค์
ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละสินคา้
ปลอดภยั (4) องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด (5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร เพื่อต่อยอด
มูลค่า และ (6) องคค์วามรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) โดยท่ีองคค์วามรู้ท่ีกลุ่ม
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เกษตรกรมีมากท่ีสุด คือ องค์ความรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต จ านวน 20 กลุ่ม (ร้อยละ 35.09) 
รองลงมา คือ องคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 14 กลุ่ม (ร้อยละ 24.56) ต่อมา
เป็นองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภยั  จ านวน 13 กลุ่ม (ร้อยละ 
22.81) องค์ความรู้ในการจดัการตลาด จ านวน 4 กลุ่ม (ร้อยละ 7.02) องค์ความรู้ในการแปรรูป
สินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดมูลค่า จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26) และสุดท้ายคือ องค์ความรู้ใน 
การผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน (GAP) จ  านวน 3 กลุ่ม (ร้อยละ 5.26)   

 ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ยงัพบจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก 
และย ังขาดความสามารถในการควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต  
2) ความสามารถของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มยงัไม่เป็นระบบ 3) พื้นท่ีท าการเกษตรมีปริมาณ
น ้ าไม่เพียงพอ 4) กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคาพ่อคา้คนกลางน้อย 5) เกษตรกรขาด
การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ 6) การแข่งขนัของสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง จาก
จุดอ่อนท่ีพบนกัวิจยัจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ “การพฒันาแนว
ปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยั” “การพฒันาบรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินค้า
เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและบรรจุภณัฑ์กบัการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และ “การพฒันาแนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” ซ่ึงพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีผลการประเมินศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) “แนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ” มีประเด็นท่ีส าคัญ ดังน้ี  
(1) การวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้จากระดบัมาก (คะแนน 
4.28) สู่ระดบัมาก (คะแนน 4.44) คิดเป็นร้อยละ 3.20 (2) การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการ
ผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้จากระดบัปานกลาง (คะแนน 3.05) สู่ระดบั
มาก (คะแนน 3.81) คิดเป็นร้อยละ 15.20 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.20   
  2) “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อยอดสินค้าเกษตร” ในประเด็น เทคโนโลยี 
การบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและเร่ือง บรรจุภณัฑ์กบัการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร ในการ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรทางกายภาพ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับมาก 
(คะแนน 4.27) สู่ระดบัมาก (คะแนน 4.45) คิดเป็นร้อยละ 3.60 และการวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจ
ในการท าบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรท่ีมีมาตรฐาน สามารถเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรจากระดับ 



320 

 

ปานกลาง (คะแนน 3.04) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.77) คิดเป็นร้อยละ 14.60 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบั
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.10 
  3) “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและ 
การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” คือ การวิเคราะห์ประเด็นความส าคญัเร่ือง ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพ
ของเกษตรกรจากระดบัมาก (คะแนน 3.83) สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.99) คิดเป็นร้อยละ 3.20 และ 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนและการใช้แอพพลิเคชั่น
เพื่อการบริหารจดัการฟาร์ม สามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจากระดบัปานกลาง (คะแนน 2.83) 
สู่ระดบัมาก (คะแนน 3.73) คิดเป็นร้อยละ 18.00 รวมเฉล่ียแลว้มีระดบัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.60 
 ทั้ง 3 กิจกรรม สามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 
  จากขอ้มูลการประเมินมูลค่าโครงการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ไดช่้วยใน
การพฒันาต่อยอดให้กบักลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 20 กลุ่มเกษตรกร ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น มีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 7.6 

ตารางท่ี 7.6  ความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้าน 
ความสามารถในการพฒันาต่อยอด 

จ านวน (กลุ่มเกษตรกร) ร้อยละ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 14 25.45 
2) การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน 9 16.36 
3) การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร 9 16.36 
4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชน 6 10.91 
5) การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั 5 9.09 
6) การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 7.27 

7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์ 3 5.45 
8) การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 3 5.45 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 7.6  ความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 

ด้าน 
ความสามารถในการพฒันาต่อยอด 

จ านวน (กลุ่มเกษตรกร) ร้อยละ 
9) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อยา่ง
สร้างสรรค ์

2 3.64 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวจิยั 

  จากตารางท่ี 7.6  แสดงความสามารถในการพฒันาต่อยอดของกลุ่มเกษตรกร 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถท่ีจะยกระดบัในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมากท่ีสุด มีจ านวน 14 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 25.45) รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาการตลาด
สินคา้เกษตรของชุมชน และดา้นการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร มีจ านวน 9 กลุ่ม
เกษตรกร (ร้อยละ 16.36) ต่อมาคือ ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน 
จ านวน 6 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 10.91) ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 9.09) ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 7.27) ด้านการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และด้านการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้ เกิดประโยชน์ 
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 5.45) สุดทา้ยคือ ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อยา่งสร้างสรรค ์จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 3.64) 

 7.1.2 แนวทางในการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่  อย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิจัยอาศัยการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 9 โครงการ ดงัต่อไปน้ี 
 โครงการท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 2 การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
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 โครงการท่ี  3 การตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ 
การแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรอบประชาคมอาเซียน 
 โครงการท่ี 5 การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการท่ี 6 การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 โครงการท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 โครงการท่ี 8 การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง
สร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โครงการท่ี 9 การต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ซ่ึงแบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter ทั้ง 6 มิติ ประกอบไปดว้ย  
 มิ ติ ท่ี  1  ปั จจัย ใน ก ารด า เนิ น งาน  (Factor condition)  มี จ  าน วน  5  ด้ าน  ดั ง น้ี  
1) ทรัพยากรมนุษย ์2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน 3) ทรัยพากรดา้นความรู้ 4) แหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ และ 5) โครงสร้างพื้นฐาน  
 มิติท่ี 2 เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand condition) ประกอบไปด้วย  
1) ลักษณะความต้องการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ 2) ขนาดความต้องการและรูปแบบของ 
การเติบโต และ 3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ  
 มิติท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุน (Related and supporting industries) 
ประกอบไปดว้ย 1) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และ 2) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มิติท่ี 4 กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
ประกอบไปดว้ย 1) เป้าหมาย (องคก์ร/บุคลากร) และ 2) การแข่งขนัภายในประเทศ 
 มิติท่ี 5 รัฐบาล (Government)  
 มิติท่ี 6 เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
 สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรใน 6 มิติ ของ Michael E. Porter  
ดงัตารางท่ี 7.5 
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ตารางท่ี 7.7  แนวทางในการพฒันากลุ่มเกษตรกรใน 6 มิติ ของ Michael E. Porter 

โครงการ 
มิติ ของ Michael E. Porter ร้อยละ 

ของโครงการ มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที ่3 มิติที ่4 มิติที ่5 มิติที ่6 
โครงการท่ี 1 1 1 - - - - 33.33 
โครงการท่ี 2 - 1 - 1 - - 33.33 
โครงการท่ี 3 1 - 1 - 1 1 66.67 
โครงการท่ี 4 1 - - 1 1 - 50.00 
โครงการท่ี 5 1 - - 1 - - 33.33 
โครงการท่ี 6 1 - 1 1 1 1 83.33 
โครงการท่ี 7 1 1 - 1 1 1 83.33 
โครงการท่ี 8 1 1 - - - 1 50.00 
โครงการท่ี 9 1 - - - - 1 33.33 
รวมโครงการ 8 4 2 5 4 5  
ร้อยละของมิติ 88.89 44.44 22.22 55.56 44.44 55.56  
ท่ีมา: จากการวจิยั 

  จากตารางท่ี 7.5 แนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรใน 6 มิติ ของ Michael  
E. Porter พบว่า มิติท่ีงานวิจยัไดเ้สนอให้เกษตรกรใช้สร้างแนวทางในการพฒันากลุ่มเกษตรกร
มากท่ีสุด คือ มิติท่ี 1 ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition) ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้ทรัพยากรในการด าเนินการด้านการเกษตรของกลุ่ม ซ่ึง
ผลส าเร็จของกลุ่มนั้นไดม้าโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด การวางแผนและควบคุมการผลิตดา้น
การเกษตรอยา่งเป็นระบบ การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายดา้นการเกษตร การค านึงถึงตน้ทุนในการผลิต เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ควรมีความ
กระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง การสร้างมาตรฐานให้สินคา้ การต่อยอดและ
พฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภยั การพฒันาสินคา้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ใหแ้ก่สินคา้เกษตรมากข้ึน มีจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมา คือ มิติท่ี 4 กลยทุธ์ 
โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy Structure and Rivalry) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรควรมี 
การสร้างเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีเหมือนกนัเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ ระดมความคิด และ
การหาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั และการใชห้ลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การท าการเกษตรของกลุ่ม และความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มและผูน้ าท่ีเข้มแข็ง โดยการจัด 
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การความรู้ (KM) จากภูมิปัญญาของปราชญชุ์มชนดา้นการเกษตรให้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นระดบั
สากล และมิติท่ี 6 เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) ไดแ้ก่ การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้หันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรมีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการท าการเกษตรอยา่งปลอดภยั
และมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดี การใช้ “ทุนจากภายใน” ชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่แล้วเพื่อน ามาซ่ึง 
การต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ มีจ านวน 5 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 55.56 ล าดับต่อมาคือ มิติท่ี  2 เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand 
condition) ไดแ้ก่ การหาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโน้มของผูบ้ริโภค การพฒันาสินคา้ให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน การสร้างการตลาดของสินคา้ให้สะดวกแก่ผูซ้ื้อ (ขายปลีก ขาย
ส่ง ขายออนไลน์ สร้าง webpage และ facebook) ค  านึงถึงการจดัวางสินคา้เกษตรและสถานท่ีใน
การขายสินคา้ รวมทั้งการสร้างหมู่บา้นอินทรีย ์(Organic Village) เพื่อให้ผูซ้ื้อสะดวกและมัน่ใจใน
คุณภาพสินคา้มากข้ึน และมิติท่ี 5 รัฐบาล (Government) ได้แก่ หน่วยงานรัฐบาล ทั้งส านักงาน
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ กรมการพฒันาชุมชน ส านกังานเกษตรอ าเภอ ศูนยว์จิยั
ขา้ว กรมพฒันาท่ีดิน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบ เขา้มาช่วยเหลือและใหค้  าแนะน า
แก่เกษตรกร ในเร่ืองแหล่งเงินทุน ดา้นองคค์วามรู้ (การผลิต การแปรรูป การบญัชี และการตลาด) 
อีกทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกนัของเกษตรกรกบัหน่วยงานรัฐและเอกชน ผา่นกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ มีจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 และสุดทา้ย คือ มิติท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries) ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพวตัถุดิบทาง
การเกษตรเพื่อใชป้้อนแก่โรงงาน มีจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 นอกจากน้ียงัสามารถสรุปได้ว่า โครงการท่ีมีมิติในการพฒันากลุ่มเกษตรกรมาก
ท่ีสุด คือ โครงการท่ี 6 คือ  และโครงการท่ี 7 คือ โครงการ “การพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และโครงการ “การส่งเสริม 
การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” มีถึง
ร้อยละ 83.33 รองลงมา คือ โครงการท่ี 3 คือ โครงการ “การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้
เกษตรให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” มีมิติในการพฒันา ร้อยละ 66.67 ต่อมา คือ โครงการท่ี 
4 และโครงการท่ี 8 คือ โครงการ “การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน” และโครงการ “การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีร้อยละ 50.00 สุดทา้ย คือ 
โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 โครงการท่ี 5 และโครงการท่ี 9 คือ โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” โครงการ 
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“การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันใน
อาเซียน” โครงการ “การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และโครงการ “การต่อยอดงานวิจยัภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้ เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ตามล าดับ มีร้อยละ 33.33 แสดงให้เห็นว่า ในการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ควรพฒันาในมิติท่ี 1 คือ “ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor 
condition)” เป็นส าคัญ ส่วนโครงการท่ีจะพฒันาเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สู่ระดับ
อาเซียนได้เป็นอย่างดี คือ โครงการท่ี 6 และโครงการท่ี 7 คือ โครงการ “การพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และโครงการ 
“การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน” รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรให้ความส าคญัในประเด็นการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหต่้อยอดไดม้ากข้ึน 
 7.1.2 การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 

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

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ 
เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณท่ีมาก และยงัขาดความสามารถใน
การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต รวมถึงอุปสรรคท่ีส าคญัคือ ตลาดสินคา้
เกษตรไม่มีความหลากหลาย การวิจยัจึงได้เพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ คือ 
การอบรม “แนวปฏิบติัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั” การอบรม “บรรจุภณัฑ์และการพฒันาต่อ
ยอดสินคา้เกษตร” ในประเด็น เร่ือง เทคโนโลยีการบรรจุส าหรับสินคา้เกษตรและบรรจุภณัฑ์กบั
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร และการอบรม “แนวทางการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
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บริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน” และพบวา่กลุ่มเกษตรกรมีผล
การประเมินศกัยภาพเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.63 ซ่ึงช่วยในการพฒันาต่อยอดให้กบักลุ่มเกษตรกรให้
ไดผ้ลลพัธ์ 9 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรมากท่ีสุด ร้อยละ 25.45 
2) ดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน ร้อยละ 16.36 3) ดา้นการตรวจสอบและพฒันา
มาตรฐานสินคา้เกษตร ร้อยละ 16.36 4) ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐใน
ชุมชน ร้อยละ 10.91 5) ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั 
ร้อยละ 9.09 6) ด้านการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 7.27  
7) ดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์ร้อยละ 5.45 8) ดา้นการต่อยอดภาคการเกษตร
ของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ร้อยละ 5.45 และ 9 ) ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 3.64 จึงควรให้เกษตรกรเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจะสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้
 
7.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไดว้ิเคราะห์และประเมินผลโดยใชแ้บบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter 
ทั้ง 6 มิติ และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ
ต่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน (Factor 
condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และสนบัสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm 
Strategy Structure and Rivalry) 5 ) รัฐบ าล  (Government) และ6) เห ตุ สุ ดวิสั ย  ห รือโอกาส 
(Chance) ท าให้นักวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 9 ดา้น ซ่ึงพบว่า การพฒันากลุ่มเกษตรกร
ควรจะใหค้วามส าคญัในล าดบัแรก คือ มิติท่ี 1 ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition) ซ่ึงไดแ้ก่ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้ทรัพยากรในการด าเนินการด้าน
การเกษตรของกลุ่ม ซ่ึงผลส าเร็จของกลุ่มนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรใหน้อ้ยท่ีสุดตามบริบทของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นการประหยดัจากการลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12, 2560) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Brian A. 
Keating and group (2009) ท่ีไดพ้ยายามให้ลดค่าใชจ่้ายในการผลิตลง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน
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และสารเคมี แต่ยงัคงให้ได้ผลผลิตท่ีมากข้ึน รวมถึงการวางแผนและควบคุมการผลิตด้าน
การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายดา้นการเกษตร การค านึงถึงตน้ทุนใน
การผลิต เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรควรมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอาศัย 
การวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัร และคณะ (2545) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส 
จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า 
กลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่มีจุดแข็งสูงสุด คือ สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาด
รองรับ โอกาสสูงสุด คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้และ
เงินทุน การสร้างมาตรฐานให้สินค้า โดยเฉพาะในระดับเกษตรอินทรีย์ ดังงานของดวงกมล  
บูรณสมภพ (2557) ท่ีไดเ้สนอกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการเกษตรไทยท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้และการ
จดัการนวตักรรมเช่นเดียวกบัธนสิทธ์ิ เหล่าประเสริฐ (2558) ซ่ึงมุ่งเนน้การผลกัดนัมาตรฐานสินคา้
เกษตรอินทรียไ์ทยให้ไดร้ะดบัโลก การต่อยอดและพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภยั 
หรือแมแ้ต่การพฒันาสินคา้อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้เกษตรมากข้ึน สอดคลอ้งกบั
งานของกีรติ เชาวต์ฤษณาวงษ์ (2557) การวิจยัเร่ือง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพื่อท าการเกษตรสู่การพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยืนภายใตค้วามพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก ท่ีเนน้การใช้
ทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดผลิตภณัฑใ์หแ้ปลกใหม่ หลากหลาย และน่าสนใจ จ าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสม จะเห็นไดว้่าการพฒันาในมิติท่ี 1 น้ี จะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 
ช่วยให้เกษตรกรมีการวางแผนในการผลิตสินคา้เกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการหาความรู้
เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรของตนใหส้ามารถแข่งขนัในตลาด
ท่ีหลากหลาย เขา้สู่ตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งเขม้แขง็ และเพื่อความย ัง่ยนืภายใตศ้กัยภาพและภูมิปัญญา
ของตนเอง ดังงานวิจยัของอภิชาติ ใจอารีย์ (2557) เร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินการแปรรูปหน่อไมข้องชุมชนบา้นพุเตย จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเนน้การจดัการความรู้ (KM) 
ของเกษตรกรมาใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  Dongpo Li, 
Shigryoshi Takeuchi and Teruaki Nanseki (2012) ได้เสนอไวว้่า รัฐบาลควรมีนโยบายรองรับ 
ด้านการตลาดในเร่ืองการต่อยอดของกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีจึงจะเกิดความย ัง่ยืนได้ นอกจากน้ี 
อรพินท ์บุญสิน (2557) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสร้างผลลพัธ์การผลิตสินคา้เชิงสร้างสรรคส์ าหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม พบวา่ ผูน้  าวสิาหกิจชุมชนควรสร้างความรู้จาก
ทุนทางปัญญา และน ามาเป็นแนวทางในกระบวนการสร้างผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรคโ์ดยการใส่ใจ
ทุกขั้นตอนในการผลิตสินค้าเพื่อให้กลุ่มเติบโตและมีรายได้ท่ีมั่นคง สอดคล้องกับงานของ  
L.O. Akhilomen and group (2015) ท่ี เสนอให้รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนสู่การต่อยอด
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อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรในชุมชนเพื่อรองรับกบัปริมาณสินคา้เกษตรของชุมชนให้เกิด
ความย ัง่ยนืต่อไป 
  
7.3 ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง 9 ประเด็น ใน 207 ชุมชนของจงัหวดั
เชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัประชาคมอาเซียนในแต่ละ
ดา้น เพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการวางแผนการพฒันาการเกษตร บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และในระยะต่อไป การวิจยัควรบูรณาการการท างานกบั
ชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของ 
การน าไปใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการพฒันาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตร 
อยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 




