
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อ
ยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจผ่านองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 ต าบล 3 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศกัยภาพดา้นการต่อยอดภาคการเกษตร
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ เม่ือเปรียบเทียบในระดบัประชมคมอาเซียน อาศยั
วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT analysis และ Diamond Model 
ของ  Michael E. Porter อ ภิป รายผลด้วยข้อ มู ลส ถิ ติ  คื อ  ค่ า เฉ ล่ี ย ใน ลักษณ ะของส ถิ ติ 
เชิงพรรณนา และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาของโครงการดว้ย 6 มิติ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงศกัยภาพของกลุ่มเกษตรและสามารถหาแนวทางในการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิจยัพบว่า ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 3 กลุ่มเกษตรกร  
ในส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า มีจุดแข็งคือ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้น 
การผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชีของกลุ่ม อีกทั้ง
สินคา้ไดมี้การรับรองมาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งสินคา้ และสินคา้เกษตรมี
ความต้องการในระดับประเทศ แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินค้า 
ในปริมาณท่ีมากได้ตามค าสั่งซ้ือ ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ  
กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้ และตลาดสินคา้มีความหลากหลาย
และรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัคือ กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาด
จ านวนมาก 

จากศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่  ดังกล่าวสามารถน ามาสร้าง 
แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 4 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  
การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์คือ งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้
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หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ การน าผลงานวิจยัไป
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน
ดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันาสินคา้เกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานให้
เพิ่มข้ึนจนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะได้ อีกทั้งผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความ
เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรของตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น 
ในการหาความรู้ในทุกด้านการเกษตร (ร้อยละ 30.00) รองลงมา คือ เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง  
สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตวัเกษตรกรเอง และการสร้างความร่วมมือ
กนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะเพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยืนในระบบธุรกิจ (ร้อยละ 20.00) ทั้ งน้ีการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านการต่อยอดภาค
การเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของทุก
ชุมชนทั้ง 207 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพ เพื่อน ามา
เป็นตัวแทนของชุมชนในการวางแผนการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ต่อจากนั้นการวิจยัควรบูรณาการการท างานกบัชุมชน
นอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวจิยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้
ให้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาสินค้าเกษตร 
อยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 



ง 

 

 

 
Abstract 

 
This research aims to study the potentiality of agricultural communities in Chiang Mai 

and study guidelines to develop agriculture of communities in Chiang Mai regarding agricultural 
expansion for commercial and public advantage under ASEAN community. It is the qualitative 
research and supported by quantitative analysis from primary data. There are 3 groups of 
agriculturists whose potentialities in agriculture can expand for commercial and public 
advantages. Participatory action research (PAR), SWOT analysis and Michael E.Porter’s  
diamond model were used  in this study. Descriptive  analysis such as means and evaluated  the 
achievement of the development project by 6 dimensions were used to display the potentialities 
of agricultural groups as well as be the  guidelines to expand agriculture for commercial and 
public advantages under ASEAN community. 

 The research found that the strengths of these 3 groups of agriculturists were 
that members were specialized in production, marketing, processing, public relations and 
accounting. In addition, their products were certified and inspected the quality  before they were 
delivered. These agricultural products were needed in country. Their weaknesses were that 
agriculturists could not make a lot of products by order. They however were supported 
knowledge by other organizations. Markets were various and could support their products. Their 
threat was that there were a lot of competitors in market.  As a result, 4 issues had been created 
as guidelines to expand agriculture of Chiang Mai for commercial and public advantages under 
ASEN community. The most important was to develop and expand agriculture in Chiang Mai for 
commercial and public advantages. This refers to research or creative work of communities’ 
leaders leads to be invention or products make income or increase the efficiency of production. 
Public advantage is how to use research work to be useful for people which improve their quality 
of lives and economic. Thus they should develop their products to have quality and standard so 
that they can expand for commercial and public advantages. Leaders should determine to 
develop to expand their products continuously. They should be enthusiastic to seek for 
knowledge in agriculture (30.00%). Next, they should have knowledge concerning intellectual 
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property and create the collaboration to develop and expand products for commercial and public 
advantages and make business be sustainable. 

The next phase should study the impact of ASEAN toward agriculturist’ groups 
concerning the agricultural expansion for commercial and public advantages of 207 communities 
in Chiang Mai. Then it should select potential agricultural communities to be the delegates and 
make a plan to expand the agriculture of communities in Chiang Mai for commercial and public 
advantages . They should integrate to work with other communities and make plan to expand the 
agriculture with other communities in 9 countries of ASEAN so that it can help to develop the 
agricultural products sustainably. 


