
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อวิจยัและพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 11 ประเด็น มีวิธีการวจิยั ประกอบ
ไปดว้ย ประชากรและตวัอย่าง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบแนวคิด
ของการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่  
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูต้อบรับเขา้ร่วมโครงการและชุมชนมีความพร้อม ทั้งหมด 32 ต าบล และคิดให้เหลือ
เพียง 17 ต าบล 20 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ดงัตารางท่ี 3.1  

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล

ชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 หางดง ทต.แม่ท่าชา้ง เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้(ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
6 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
7 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
8 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
9 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
10 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
11 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
13 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
14 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
15 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง 

(P.J. ฟาร์ม) 
16 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

17 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
18 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
19 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
20 แม่วาง อบต.บา้นกาด ก ลุ่ ม เกษ ตร อินท รีย์ป ลู ก ผักบ้ าน ก าด 

(หอมหวัใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
32 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 
(เชียงของ-ห้วยทราย) (2) ด่านสากลภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) (3) จุดผ่านแดน
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ถาวรบา้นห้วยโก๋น (4) ด่านพรมแดนแม่สอด (แม่สอด-เมียวดี) และ (5) ด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
จงัหวดัเชียงราย มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอยา่งสร้างสรรค ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ  
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
  3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้แบบส ารวจ 
Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990)  
    
3.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขันในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดังภาพท่ี 3.1 กรอบ
แนวคิดชุดโครงการวจิยั ดงัภาพท่ี 3.2 และแผนงานชุดโครงการวจิยั ดงัภาพท่ี 3.3 ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นพื้นฐานของการพฒันาในทุกกระบวนการของ
โครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพฒันาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้เกิดการ
พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร  (Organization)  แ ล ะ เ ป็ น เ ง่ื อ น ไ ข ข้ อ จ า กั ด ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ต่ อ ย อ ด 
ภูมิปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพฒันาองคก์ร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัใหเ้กิดการ
พฒันาเทคโนโลยี (Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วการต่อยอด 
ภูมิปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ท่ี
ส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ให้ย ั่งยืนต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสินค้าเกษตร (Agriculture 
Product) และภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจยั 4 ด้าน ท่ีเสริมหนุนและ
ควบคู่กนัไปนัน่คือ ระบบมาตรฐาน (Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็น
มาตรฐานของธุรกิจชุมชน  (Business Communities) และการจัดการความ รู้  (Knowledge 
Management) ซ่ึงเป็นความทา้ทาย (Challenge) ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
จะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้ทั้งน้ีกรอบแนวคิดของการวิจยัอาศยัแนวความคิดการทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ
ตามแบบจ าลอง Diamond Model และฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและ 
ทา้ทายสู่ความเป็นเลิศ ดงัน้ี 
 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
  ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึงส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้จ  านวน 5 ดา้น  
  1.1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ประกอบไปดว้ย 
   (1) แรงงาน  
   (2) ทกัษะ ความช านาญต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย ์
   (3) ตน้ทุนแรงงาน 
   (4) รวมถึงตน้ทุนในดา้นการจดัการ 
  1.2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources) ประกอบไปดว้ย  
   (1) คุณภาพของท่ีดิน  
   (2) แหล่งน ้า  
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   (3) สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของประเทศ  
  1.3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
  1.4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)  
  1.5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
   (1) ระบบขนส่ง 
   (2) ระบบส่ือสาร   
   (3) ระบบสาธารณสุข 
   (4) คุณภาพชีวติประชาชน  
   (5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
  2.1) ลักษณะความต้องการของผู ้ ซ้ื อใน ชุมชน/ประเทศ  (Home demand 
composition)  
   (1) โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment structure of 
demand)  
   (2) ความต้องการของผู ้ ซ้ื อ  มาตรฐาน  และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) 
   (3) การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) 
  2.2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and pattern of 
growth)  
   (1) ความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Size of home demand)  
   (2) จ านวนของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ ท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง (Number of 
independent buyers)  
   (3) อตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Rate of 
growth of home demand)  
   (4) ความรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ (Early 
home demand) 
   (5) การอ่ิมตวัเร็วของสินคา้ (Early Saturation)  
  2.3) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of 
domestic demand)   
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   (1) การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational local 
buyer)  
   (2) อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on foreign 
needs)  
  2.4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions)  
 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting industries)   
  3.1) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต (Competitive advantage in supplies 
industries)  
  3.2) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้อง (Competitive advantage in 
related industries) 
 4) กลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
  4.1) เป้าหมาย (Goal) ไดแ้ก่ 
   (1) เป้าหมายองคก์ร  
   (2) เป้าหมายบุคลากร  
  4.2) การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry)  
 5) รัฐบาล (Government) 
 6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
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บริบท, โครงสร้าง และ 
กลยทุธ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

จ.เชียงใหม่ 
 

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั 
ของชุมชนทอ้งถ่ิน  

จ.เชียงใหม่ 
 

ปัจจยัเก้ือหนุน 
 

องคค์วามรู้และภูมิปัญญา 

ปัจจยัภายนอก 

 

 

ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั (R&D AGGIE for AEC) 

การส ารวจ
เชิง

สงัเกตการณ์ 

แนวโนม้ demand ของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน 
 

ขอ้มูลสถิติ 
 

กลยุทธ์
ของ

ประเทศ
คู่แขง่ 

 

ปัจจยัภายใน   5) วเิคราะห์สถานการณ์ ผลได ้
และแนวโนม้ผลกระทบต่อ
ชุมชนเพื่อการพฒันาศกัยภาพ 

  4) การวเิคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT) 

3) ก าหนดแนวทาง 
การส ารวจ 

2) ระดมความคิดเห็นเพื่อ
ออกแบบการบริหารโครงการ 

1) ตรวจสอบเอกสาร 

6) เปรียบเทียบและวเิคราะห์กบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา 

7) แนวทางการสร้างและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์
เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

11) วิเคราะห์การเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนเกษตร ทั้ง 12 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. Efficiency 2. Marketing 3. Standard 4. Organization 
 5. Management 6. Food Safety 7. Organic  8. Creative Product 
 9. Commercial and Public 10. KM & Wisdom 11. Value-added 

10) ปรับและประยกุตใ์ช ้

9) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

8) การจดัการความรู้ 

เกษตรกร, องคก์ร
ชุมชน, รัฐบาล, 
เอกชน, NGO 
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จากภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยเร่ิมจาก 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัจจยัเก้ือหนุน องค์
ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนและศกัยภาพของของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากนั้นจึงไดว้ิเคราะห์ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ แนวโน้ม demand ของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์ของประเทศคู่แข่ง ซ่ึงขอ้มูลปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกได้น าไปสู่การวางแผนก าหนดกระบวนการด าเนินงานของโครงการ  
11 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) ตรวจสอบเอกสาร 
 2) ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
 3) ก าหนดแนวทางการส ารวจ   
 4) การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
   5) วิเคราะห์สถานการณ์ ผลได ้และแนวโน้มผลกระทบต่อชุมชนเพื่อการพฒันา

ศกัยภาพ 
 6) เปรียบเทียบและวเิคราะห์กบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา 
 7) แนวทางการสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดั

เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 8) การจดัการความรู้ 
 9) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ เกษตรกร องค์กรชุมชน รัฐบาล เอกชน 

และ NGO 
 10) ปรับและประยกุตใ์ชก้บัเกษตรกร องคก์รชุมชน รัฐบาล เอกชน และ NGO 
 11) วเิคราะห์การเพิ่มศกัยภาพของชุมชนเกษตร ทั้ง 11 ดา้น ไดแ้ก่ 
  (1) การวจิยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั

เชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (2) การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่

ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (3) การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มี

ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
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  (4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 

  (5) การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (6) การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

  (8) การวิจยัเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (9) การวจิยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (10) การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

  (11) การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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แผนภาพท่ี 3.3 กรอบแนวคิดแผนงานวจิยั  

1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่   
2) เพื่อวิจ ัยและพ ัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื ่อการแข่งข ันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์รอง 11 วตัถุประสงค์ ในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
 1. Efficiency 2. Marketing 3. Standard 4. Organization 
 5. Management 6. Food Safety 7. Organic 8. Creative Product   
 9. Commercial and Public 10. KM & Wisdom 11. value-added 
3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ 
4) เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ ทั้ ง 11 ด้าน สู่การแข่งขนัใน AEC 

โครงการวิจัย “การสร้างและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

ปีท
ี ่1 
(ร
ะย
ะเว

ลา
 12

 เดื
อน

 

งานวจิยัหลกั 

ตน้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ฯ จ านวน 32 ชุมชน 

ศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอาเซียน (AC) ทั้งส้ิน 11 ประเด็น 

การพฒันาโครงการวิจยัเพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จากตน้แบบปีท่ี 1 

ต้นแบบการปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ระดบัอ าเภอ จ านวน 50 ชุมชน 

ขยายผลสู่นโยบายระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน 

ภาพท่ี 3.3 แผนงานชุดโครงการวิจยั (R&D AGGIE for AEC) 
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 จากภาพท่ี 3.3 แสดงแผนงานชุดโครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” มีแผนการด าเนินงานโครงการ
จ านวน 3 ปี  (ตั้ งแต่ ปี  พ .ศ . 2560-2562) โดยโครงการปี ท่ี  1 (พ .ศ. 2560) ใช้ระยะเวลา  
12 เดือน ในการศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 11 ประเด็น ไดแ้ก่  
  (1) การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (2) การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (3) การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน 
  (4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน 
  (5) การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (6) การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (7) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (8) การวิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (9) การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้ เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (10) การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  (11) การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 พร้อมกบัพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได้
ในอาเซียน (AC) จนได้ค้นหาต้นแบบการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 32 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2561) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ให้
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ไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 ชุมชน และ
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 3 
(พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจ านวน 100 ชุมชน เพื่อศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และท าการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 11 ประเด็น ดงักล่าว จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางใน
การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมกบัประเมิน
มูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถให้กบัชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง  
11 ประเด็น สู่การแข่งขนัใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนด
เป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
3.4 การวเิคราะห์และประเมินผล 

(1) ใชก้ารวเิคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ System analysis ประกอบดว้ย  
 Input ปัจจยัน าเขา้ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของ
โครงการ ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน รวมถึงนกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  
 Process ไดแ้ก่ กระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
 Output ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิด้านการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน ตามตวัช้ีวดัของแบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) 
 (2) ขั้นตอนการประเมินผล  
 ในการประเมินผลคร้ังน้ีจะแบ่งการประเมินผลเป็นสองรูปแบบ คือ การประเมินผล 
ในเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 (2.1) การประเมินผลเชิงปริมาณ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
 1) การหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในลกัษณะ
ของสถิติเชิงพรรณนา 
 2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาของโครงการประกอบด้วยมิติต่าง ๆ  
6 มิติ ไดแ้ก่  
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 2.1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
 ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึงส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไป
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้จ  านวน 5 ดา้น  
 (1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ประกอบไปดว้ย 
 (1.1) แรงงาน  
 (1.2) ทกัษะ ความช านาญต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย ์
 (1.3) ตน้ทุนแรงงาน 
 (1.4) รวมถึงตน้ทุนในดา้นการจดัการ 
 (2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources) ประกอบไปดว้ย  
 (2.1) คุณภาพของท่ีดิน  
 (2.2) แหล่งน ้า  
 (2.3) สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของประเทศ  
 (3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   (4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)  
   (5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
 (5.1) ระบบขนส่ง 
 (5.2) ระบบส่ือสาร   
 (5.3) ระบบสาธารณสุข 
 (5.4) คุณภาพชีวติประชาชน  
 (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
 2.2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
 (1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition) ประกอบไปดว้ย 
 (1.1) โครงส ร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (Segment 
structure of demand)  
 (1.2) ความต้องการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 
(Sophisticated and demand buyers) 
 (1.3) การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) 
 (2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 
pattern of growth) ประกอบไปดว้ย 
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 (2.1) ความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Size of home demand)  
 (2.2) จ านวนของผู ้บ ริโภค/ลูกค้า ท่ี มีความเป็นตัวของตัวเอง 
(Number of independent buyers)  
 (2.3) อตัราส่วนการเติบโตของความต้องการในชุมชน/ประเทศ 
(Rate of growth of home demand)  
 (2.4) ความรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ 
(Early home demand) 
 (2.5) การอ่ิมตวัเร็วของสินคา้ (Early Saturation)  
   (3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization 
of domestic demand) ประกอบไปดว้ย 
 (3.1) การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational 
local buyer)  
 (3.2) อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on 
foreign needs)  
   (4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions)  
 2.3) อุตสาหกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องและสนับส นุน  (Related and supporting 
industries)   
   (1) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต (Competitive advantage in 
supplies industries)  
   (2) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Competitive advantage 
in related industries) 
 2.4) กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) 
   (1) เป้าหมาย (Goal) ไดแ้ก่ 
      (1.1) เป้าหมายองคก์ร  
      (1.2) เป้าหมายบุคลากร  
   (2) การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry)  
 2.5) รัฐบาล (Government) 
 2.6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
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 (2.2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 




