
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเพื่อการวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอด
งานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ “การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
มีศกัยภาพของกลุ่มเกษตรอาศยัวธีิการ SWOT Analysis สรุปไดด้งัตารางท่ี 6.1-6.4 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร  

ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 

 
 

กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน (1) ดา้นการผลิต 
การเพาะเห็ด (2) การตลาด การขายในตลาดทั่วไป 
(Mass product) ในตล าดท้อง ถ่ิน  และตล าด ส่ ง 
contact (3) การแปรรูปสินคา้ การแปรรูปแหนมเห็ด 
หมูยอเห็ด และน ้ าเห็ด (4) การประชาสัมพนัธ์ การ
ออกร้านตามงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ 
OTOP กรมเกษตร และอ าเภอ (5) การจดัการบัญชี
ของกลุ่ม 

 3 กลุ่มเกษตรกร 
 
 

30.00 
 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)  
ล าดับ ประเด็นจุดแข็ง จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
2 สินค้าได้มีการรับรองมาตรฐาน และตรวจสอบ

คุณภาพของสินคา้ก่อนส่งสินคา้ 
3 กลุ่มเกษตรกร 30.00 

3 สินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับประเทศและ 
ในกลุ่มลูกคา้ประจ า ทั้งในและต่างจงัหวดั 

3 กลุ่มเกษตรกร 30.00 

4 กลุ่ม เกษตรกรมี  webpage และ facebook ในการ
ประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร 

1 กลุ่มเกษตรกร 10.00 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 6.1 แสดงประเด็นศกัยภาพดา้นจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกร พบว่า ประเด็นจุด
แข็งท่ีส าคัญท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้ งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความ
เช่ียวชาญใน (1) ดา้นการผลิต การเพาะเห็ด (2) การตลาด การขายในตลาดทัว่ไป (Mass product) 
ในตลาดทอ้งถ่ิน และตลาดส่ง contact (3) การแปรรูปสินคา้ การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และ
น ้ าเห็ด (4) การประชาสัมพนัธ์ การออกร้านตามงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ OTOP 
กรมเกษตร และอ าเภอ (5) การจัดการบัญชีของกลุ่ม สินค้าได้มีการรับรองมาตรฐาน และ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งสินคา้ และสินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและ
ในกลุ่มลูกคา้ประจ า ทั้งในและต่างจงัหวดั มีจ  านวนกลุ่มเกษตรกรเท่ากนั 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
30.00 รองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกรมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้
เกษตร มีจ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 6.2 ประเด็นศกัยภาพดา้นโอกาสของกลุ่มเกษตรกร 
ล าดับ ประเด็นโอกาส จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ

ดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่มเกษตรกร 
3 กลุ่มเกษตรกร 50.00 

2 ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้
เกษตรของกลุ่ม 

3 กลุ่มเกษตรกร 50.00 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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จากตารางท่ี 6.2 แสดงประเด็นศกัยภาพด้านโอกาสของกลุ่มเกษตรกร พบว่า ประเด็น
โอกาสท่ีส าคัญท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรจากทั้ งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่มเกษตรกร และตลาดสินคา้ 
มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม มีจ านวนกลุ่มเกษตรกรเท่ากนั 3 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  
 

ตารางท่ี 6.3 ประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร   

ล าดับ ประเด็นจุดอ่อน จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ี

มากได ้ตามค าสั่งซ้ือสินคา้เห็ดจาก MK และประเทศ
สิงคโปร์ 

2 กลุ่มเกษตรกร 66.67 

2 สินคา้เกษตรมีข้อจ ากัดในความหลากหลายของตวั
สินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

1 กลุ่มเกษตรกร 33.33 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.3 แสดงประเด็นจุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็นจุดอ่อนท่ีส าคญั
ท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ใน
ปริมาณท่ีมากได้ตามค าสั่งซ้ือสินคา้เห็ดจาก MK และประเทศสิงคโปร์ มีจ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ สินคา้เกษตรมีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ให้เขา้กบัแต่
ละกลุ่มลูกคา้ มีจ  านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
ตารางท่ี 6.4 ประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 
ล าดับ ประเด็นอุปสรรค จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 2 กลุ่มเกษตรกร 100.00 

รวม  100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 6.4 แสดงประเด็นอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ ประเด็นอุปสรรคท่ี
ส าคญัท่ีสุดของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 3 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาด
จ านวนมาก มีจ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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 6.1.2 การพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการต่อยอดภาคการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การวิจัยอาศัยการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ไดแ้นวทางในการต่อยอด
ภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ มีทั้งหมด 4 ประเด็น ซ่ึงสรุปไดแ้นวการต่อ
ยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัตารางท่ี 6.5 
ตารางท่ี 6.5 แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิง 
                    พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ล าดับ ประเด็น จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
1 การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) คือ 
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนาเป็น ส่ิ งประดิษฐ์  ห รือผลิตภัณฑ์ ซ่ึ ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  ส่ วนประโยชน์ เชิ งสาธารณะ (Public 
Advantage) คือ  การน าผลงานวิจัยไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ดงันั้น
กลุ่มเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่ควรพัฒนาสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานให้ เพิ่มข้ึนจน
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้เช่น สูตรส่วนผสม
ของสินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ (Process) 
อุปกรณ์ และ เค ร่ืองมือ  (Tools) ห รือผ ลิตภัณฑ ์
(Product) เป็นต้น ส่วนประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
เช่น สามารถน าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็น
ตน้แบบในการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรของชุมชน
อ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ 

3 กลุ่มเกษตรกร 30.00 

ท่ีมา : จากการท าวจิยั 
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ตารางท่ี 6.5  แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
 พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
2 ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ใน

การพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรของตนอยู่เสมอ  
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต 
การตลาด การแปรรูปสินค้า วิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียว การจัดระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของ
สินคา้ และการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
รายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความ
เช่ียวชาญมากจะท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ี
ให้แก่สมาชิกได ้น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของ
ตนมากยิง่ข้ึน 

3 กลุ่มเกษตรกร 30.00 

3 เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา
ต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง โดย
ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ (2) ลิขสิทธ์ิ 
ส าห รับท รัพ ย์สิ นท างอุตส าหกรรมแบ่ งออก  
5 ประเภท  ได้แก่  (1) สิท ธิบัตร (สิท ธิบัตรการ
ประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ) (2) เคร่ืองหมายการค้า (3) ความลับ
ทางการคา้ (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงั
ภูมิของวงจรรวม ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก 
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2 กลุ่มเกษตรกร 20.00 

ท่ีมา : จากการท าวจิยั 
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ตารางท่ี 6.5  แนวทางการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
 พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น จ านวนกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
4 การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอด

สินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ทั้ง
การร่วมมือกันในการพัฒนาตัวสินค้า การสร้าง
ผลงานให้สามารถเผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ การ
พัฒนาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของ
บริษทัเอกชนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐาน
ของสินคา้ได ้เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในระบบธุรกิจ 

2 กลุ่มเกษตรกร 20.00 

 รวม  100.00 
ท่ีมา : จากการท าวจิยั 

 จากตารางท่ี 6.5 แสดงแนวทางทางการพฒันาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนพบว่า ส่วนใหญ่คือ การพฒันาต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial Advantage) คือ งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้
หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ (Public Advantage) คือ 
การน าผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันาสินคา้เกษตรให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึนจนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด้ เช่น สูตรส่วนผสมของ
สินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์และ เคร่ืองมือ (Tools) หรือผลิตภณัฑ ์
(Product) เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น สามารถน าการวิจยัของกลุ่มเกษตรกรน้ีไป
เป็นตน้แบบในการพฒันาสินค้าทางการเกษตรของชุมชนอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้สนใจ 
เป็นตน้ และผูน้ ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตร
ของตนอยูเ่สมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ 
วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว การจดัระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินคา้ และการพฒันาสินคา้
ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญมากจะท า
ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได้ น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มให้มี
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ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิ่งข้ึน มีจ านวนเท่ากนั 3 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 
 รองลงมา คือ เกษตรกรควรมีความ รู้เร่ือง สิท ธิทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง โดยทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแบ่งออก  
5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สิทธิบตัร (สิทธิบตัรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) (2) เคร่ืองหมายการค้า (3) ความลับทางการค้า (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ  
(5) แบบผงัภูมิของวงจรรวม ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมได้จาก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และ 
การสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ทั้งการร่วมมือกนัในการพฒันาตวัสินค้า การสร้างผลงานให้สามารถเผยแพร่ไปยงั
ต่างประเทศ การพฒันาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของบริษัทเอกชนท่ีมีมาตรฐาน 
เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้ได ้เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยนืในระบบธุรกิจ มีจ านวนเท่ากนั 2 กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง “การวิจยัเพื่อการวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อาศยัแนวคิด
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัรและคณะ (2546) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 3 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการวิจยั
พบว่า จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต 
การตลาด การแปรรูปสินค้า การประชาสัมพันธ์ และการจัดการบัญชีของกลุ่ม สินค้าได้มี 
การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และสินค้าเกษตรมีความต้องการใน
ระดบัประเทศ ด้านโอกาสท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่มเกษตรกร และตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตร
ของกลุ่ม แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิต
สินคา้ในปริมาณท่ีมาก และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
 จากผลการศึกษาไดแ้นวทางการพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยก์ล่าวคือ การพฒันาสินคา้ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและคุณค่าโดยใชทุ้นทางปัญญา
และวฒันธรรมท่ีตนเองมีอยู่ซ่ึงสามารถต่อยอดให้เกิดรายไดแ้ก่กลุ่มและการน าไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เชิงสาธารณะกล่าวคือ เป็นตน้แบบของกลุ่มเกษตรกรรายอ่ืนท่ีจะน าไปเป็นแบบอย่าง
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ของการพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงเกษตรท่ีพยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและการด าเนินงานของเกษตรกรท่ีจะต่อยอดการด าเนินงานดา้น
การเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยโ์ดยพยายามพฒันาคุณภาพของสินคา้ทางการเกษตรให้มี
คุณภาพมีความปลอดภยัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและสอดคลอ้งกบั อรพินธ์ บุญ
สิน (2557) การต่อยอดการผลิตสินคา้และบริการให้เกิดความสร้างสรรค์โดยอาศยัทุนทางปัญญา
คือ ความรู้ ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ตลอดจนทุนดา้นวฒันธรรมและทุนความสัมพนัธ์ท่ีตนเอง
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในอนัท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนัให้เกิดการต่อยอดของ
สินคา้และบริการให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยไ์ด ้ขณะเดียวกนัทางกลุ่มเกษตรกรไดมี้การน าเอา
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยใ์นประเด็นของความรู้และคุณธรรมโดยพยายามน าเอาองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการผลิตและการต่อยอดการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมกล่าวคือ มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัหลกั
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นของความรู้ท่ีจะตอ้งรีบขวนขวายและมีความ
รอบคอบในอนัท่ีจะน าเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการด าเนินงาน การมีคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยต่์อการประกอบภารกิจ สอดคลอ้งกบังานของ กาญจนา สุระ (2551) การเพิ่มศกัยภาพของ
คนในชุมชนเพื่อยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนสอดคลอ้งกบั McClealand (1973) 
ธัญญาลักษณ์ วีระสมบัติ (2546) ศกัยภาพคือความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปแต่หากองค์กรตอ้งการประสบความส าเร็จในการด าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งมีการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อท่ีจะไดช่้วยท าให้ให้บุคลากรมีศกัยภาพ มีความรู้
และความสามารถเพิ่มข้ึน อนัจะช่วยท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัการ
พฒันาการด าเนินงานของกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนผูน้ ากลุ่มมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของผูน้ ากลุ่มสอดคลอ้งกบั Matthews (1996) Seng (1990) ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความเขม้แข็งแก่ชุมชนคือ ปัจจยัดา้นผูน้ าท่ีเป็นผูมี้ความรู้มีความสามารถ มีวิสัยทศัน์ เปิดใจกวา้ง 
มีมนุษยสัมพนัธ์ ดังนั้ นทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้คงอยู่ใน
ท่ามกลางกระแสการแข่งขนั ดงันั้นองคก์รจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รบรรลุเป้าหมาย  
 แนวทางในการต่อยอดการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์เกษตรกรจ าเป็นจะตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเกษตรกรจะตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้และบริการให้มีคุณภาพจนสามารถจดทะเบียน
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คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไดไ้ม่วา่จะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เพื่อท่ีจะสามารถน าเอาสินคา้และ
บริการไปจ าหน่ายและก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่เกษตรกรได ้
 จากการวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. 
Porter และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศต่อ
การต่อยอดภาคการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัใน
การด าเนินงาน (Factor condition) 2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand condition)  
3) อุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุท ธ์ 
โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบาล (Government) และ 
6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) ท าให้นักวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และ
ทราบแนวทางในการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 4 ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์คือ งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิด
รายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนประโยชน์เชิงสาธารณะ เป็นการน า
ผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่าง ๆ ดังนั้ นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดั
เชียงใหม่ควรพฒันาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เพิ่มข้ึนจนสามารถต่อยอดได ้ 
ดงับทความของฐานเศรษฐกิจ (2558) กล่าวถึงการพฒันาและสนบัสนุนนวตักรรมการวจิยัเกษตรสู่
เชิงพาณิชย ์ท่ีเน้นการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเพื่อขยายผลสู่เชิงการคา้ 
นอกจากน้ีผูน้ ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรของ
ตนอยู่เสมอมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้มาพฒันาตนเองสอดคลอ้งกบัอรพินท์ บุญสิน 
(2557) ศึกษาแนวทางการสร้างผลลัพธ์การผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงพบว่า ผูน้  าวิสาหกิจชุมชนควรสร้างความรู้จากทุนทาง
ปัญญาเพื่อใชใ้นการพฒันาสินคา้เชิงเชิงสร้างสรรค ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ และการจดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ขณะเดียวกนัการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์จะช่วยดึงดูดและจูงใจให้ผูบ้ริโภคมี
ความสนใจและมาซ้ือผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึน โดยรูปแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ด้าน
การเกษตรคือการน าเอาสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการน าเอาสินคา้ทางการเกษตรมาท าการแปรรูป (วรีะเดช นารินทร์และเพญ็นี แนรอท
,2555) อภิชาติ ชิดบุรี (2556)  ตรงกบังานวจิยัของกาญจนา สุระ (2551) ท่ีเนน้การเพิ่มศกัยภาพของ
คนในชุมชนเพื่อยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซ่ึงต่อมาการศึกษา กาญจนา สุระ (2556) 
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ไดน้ าเอาหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้กบัการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษา 
1. ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อเกษตรกรในการต่อยอดภาคการเกษตร

ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
2. ปัจจยัในการส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ในการต่อ

ยอดภาคการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 




