
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์ 
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจผ่านองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวนทั้งหมด  
32 ต าบล และคัดกรองให้เหลือเพียง 17 ต าบล 20 ชุมชน ท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนได้ อาศยัวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT 
analysis และ Diamond Model ของ Michael E. Porter อภิปรายผลด้วยขอ้มูลสถิติ คือ ค่าเฉล่ียใน
ลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนา และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาของโครงการดว้ย 6 มิติ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของกลุ่มเกษตรและสามารถหาแนวทางในการพฒันาของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และยงัมีการใช้กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดผลของการน าไปใชต่้อไป 

ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่มีจุดแข็ง คือ กลุ่ม
เกษตรกรทุกกลุ่มมีองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรจากปราชญ์เกษตรกรชุมชน นักวิจยัจึงได้ถอด
บทเรียนโดยการจดัการความรู้ ได้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) องค์ความรู้ในการจดัการปัจจยัการผลิต  
(2) องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3) องค์ความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
และสินคา้ปลอดภยั (4) องคค์วามรู้ในการจดัการตลาด (5) องคค์วามรู้ในการแปรรูปสินคา้เกษตร 
เพื่อต่อยอดมูลค่า และ (6) องค์ความรู้ในการผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน (GAP) นอกจากน้ี
การวิเคราะห์ศกัยภาพยงัพบจุดอ่อนของเกษตรกรนักวิจยัจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพให้กบักลุ่มเกษตรกร
ผ่านกิจกรรมทั้ ง 3 กิจกรรม คือ 1) “การพัฒนาแนวปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
2) “การพฒันาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร” และ 3) “การพัฒนาแนวทาง 
การประยุกตใ์ชแ้อพพลิเคชัน่เพื่อการบริหารจดัการฟาร์มและการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ชุมชน” สามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 ไดผ้ลลพัธ์ของการพฒันา  
9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน และดา้นการตรวจสอบและพฒันา
มาตรฐานสินคา้เกษตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.36 รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
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องค์กรภาครัฐในชุมชน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.91 ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชน 
สู่ระบบอาหารปลอดภัย เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.09 ด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร ด้วยปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.27 ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์และ 
ด้านการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5.45 สุดท้ายคือ ด้านการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน อย่างสร้างสรรค ์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.64 แสดงให้เห็นว่าการวิจยัในระยะต่อไปควรท่ีจะให้ความส าคญัในการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน เพื่อแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกรให้
สามารถเขา้แข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 



ง 

 

 

 
Abstract 

This research aims to study and develop the potentiality of Chiang Mai agricultural 
communities to compete in ASEAN economic  community’s competition base on sufficiency 
economy philosophy. Sample was the groups of agriculturists in Chiang Mai whose potentialities 
can compete in ASEAN economic community. 20 groups of agriculturists from 17 districts in 
Chiang Mai were interested and willing to attend in the project. Participatory action research 
(PAR), SWOT analysis and evaluation the achievement of the potentiality in production from 6 
dimensions of Diamond Model belongs to Michael E. Porter were used in this study. Descriptive  
statistic such as percentage was used to discuss the result of this study. 

 The study found that the strength of groups of agriculturists were that their 
products have  good quality and have  market support. The weakness was that they lack abilities 
to produce good quality products sufficiently in each production cycle. The opportunity was that 
a lot of organizations supported and assisted them both knowledge and budgets. They however 
confronted high competitions of agricultural products in the market both price and quantity. As a 
result, guidelines to develop these groups are as follow;  increase the efficiency of the production 
by using of the resource efficiently according to sufficiency economy (88.87 % of increase) and 
after that agriculturists set the purpose to develop their potentiality by setting strategy related to 
structure and competition to ASEAN. Knowledge management from local wisdom was used to 
extend the value added and be used for commercial benefit (55.56%)  In order to access the 
market., It should develop by making the integration with the government (44.44%) and develop 
their potentiality to access to industry and also promote as well as supports the agricultural 
community to compete in ASEAN (22.22%). This research project could enhance the 
potentiality of the groups of agriculturists as follow; developed the marketing of community’s 
agricultural products and the inspection as well as developed the standard of agricultural 
products (10.91% of increase); developed the agricultural products  to be safety food (9.09% of 
increase); developed the groups of agricultural business base on sufficiency economy (7.27% of 
increase); promoted the production of organic agricultural products and extended the agriculture 
of communities to  commercial and public benefits (5.45% of increase)  including  developed 
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agricultural economy of communities (3.64% of increase). The next phase of study should 
develop the economy of agricultural community increasingly so that it can help to solve the 
agriculturists’ problems  and be able to compete in  ASEAN community . 
Keywords:  Potentiality of agricultural community, ASEAN Economic Community, Sufficiency 
Economy Philosophy 




