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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในประเด็นการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ
และสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ดว้ยความสมคัรใจผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 9 ต าบล 17 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศกัยภาพ
ในการพฒันาสินคา้เกษตรชุมชน เม่ือเปรียบเทียบในระดบัประชาคมอาเซียน อาศยัวิธีการวิจยัแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย กรอบทฤษฎีการเช่ือมโยงองค์ความรู้แบบ Core 
Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge  องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการ
จดัเก็บองคค์วามรู้ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงระหวา่งองคค์วามรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเขา้
ไวด้ว้ยกนั เพื่อรวมเป็นแหล่งองคค์วามรู้ทั้งหมดขององคก์ร ในขณะท่ีเราอยู่ในกระบวนการแปลง
องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ท่ีมีโครงสร้าง (Explicit 
Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกดว้ย 
(generate new tacit knowledge)   ผลการวิจยัพบว่า องค์ความรู้ของ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมี
ความเช่ียวชาญในด้านการผลิตสินคา้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจได้  กลุ่ม
เกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้ การจดัระบบ และเงินทุน  
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ผลการวิจัยได้องค์ความรู้ 10 ด้าน  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
เกษตรกรทุกกลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นอย่างดี  ดา้นการ
พฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน สินคา้เกษตรของเกษตรกรมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไป
ในทางท่ีดีขึ้น ด้านการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร มีการตรวจสอบมาตรฐาน
สินคา้ตลอดเวลาเพื่อพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้สูงขึ้น ดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรของ
องค์กรภาครัฐ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มมีหน่วยงานเขา้มาให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้
ความช านาญของกลุ่มเกษตรให้มากขึ้น ดา้นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร  เกษตรกรมีการปรับปรุง
สินคา้เกษตรให้ทนัสมยัเขา้กบัยุค มีการจดัการธุรกิจให้มีระบบมากขึ้น ทั้งการผลิตและการตลาด  
ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตร มีการยกระดบัสินคา้ให้เป็นเกรดพรีเมียม ขยายสู่ตลาดท่ี
ใหญ่ขึ้น  ด้านการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์เกษตรกรทุกกลุ่มได้เขา้ร่วมการอบรม
เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์เพื่อเพิ่มความรู้ในการท าเกษตรอินทรียท่ี์ถูกตอ้งแก่เกษตรกร แลว้น าไป
ปฏิบติัอยา่งถูกวิธี ดา้นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน กลุ่มเกษตรท่ีเขา้ร่วมมี
การพฒันาจากพื้นท่ีเกษตรของตนเอง ยกระดบัสู่แหล่งพื้นท่ีแห่งการท่องเท่ียวโดยการผสมผสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ร่วมดว้ย  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่ม
เกษตรท่ีเข้าร่วมได้น าความรู้จากการเข้ารบอมมาปรับใช้กับการผลิตสินค้าและการตลาด ให้
กระจายอยู่ทัว่ของจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ เกษตรกรทุกกลุ่มมีการต่อยอดสินคา้เกษตรให้เกิดประโยชน์โดยสามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย  และมีการพฒันาสินค้า ผลิตภณัฑ์ให้เกิด
รายไดต้่อตนเอง และองคก์ร  ท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนเกษตร ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิจยัและพฒันา การจดัการความรู้ 
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Abstract 
 
This study aims to develop the potentiality in knowledge management of Chiang Mai 

agricultural communities from local wisdom to ASEAN Communities. It is the qualitative 
research and supported by quantitative analysis. 17 groups of agriculturists from 9 districts 
attended the development project in order to develop agricultural products. Participatory action 
research was used in this study. The potentiality was analyzed by linking tacit knowledge and 
tacit knowledge. The organization could create core competency to accumulate and keep 
knowledge which connected tacit knowledge with explicit knowledge.  

The result of study illustrated that members of agricultural groups were expertized in 
making products and could transfer knowledge to interested people. In addition, agriculturists 
were supported knowledge, management and capital by other organizations. This study could 
provide 10 issues of knowledge ; 1) every group of agriculturists took part in this development 
project could raise their productivities ; 2) the agricultural products could develop continuously; 
3) it has the system of inspection which is standard ; 4) other organizations supported 
knowledge, and capital to agriculturists; 5) agriculturists could improve their products to 
compete with competitors and also increase the business management more systematic both 
production and marketing. They could enhance their products as a premium grade and enlarge 
their markets as a whole. All of the participants attended the training course of organic 
agriculture so that they could raise their knowledge to do the right organic farm. Moreover, 
agriculturists could integrate local wisdom with farming and develop to be the tourist attraction. 
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Participants could apply their knowledge to make products efficiently and also they could 
enlarge their agricultural products to be advantageous so that it could create income for them and 
their communities as well as have a better quality of life. 
 
Keyword(s): Agricultural Community, ASEAN Community, ASEAN Economic Competition, 
Sufficiency Economy, Research and Developing, Knowledge Management 

 
 




