
 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
 การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบ
วิธีการวิจยั ประกอบดว้ย ประชากรและตวัอยา่ง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กรอบแนวคิดของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ 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 และวิเคราะห์
ศกัยภาพไดเ้พียง 14 ต าบล 17 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ดัง
ตารางท่ี 3.1  

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้ 

ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
1 ล าไย สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
2 ล าไย สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 ล าไย สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
4 ล าไย สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
5 ล าไย สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

บา้นสันกอเก็ต 
6 เสาวรส แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์

ท่ีมา: จากการวิจยั  
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้(ต่อ) 

ล าดับ สินค้า อ าเภอ ต าบล ช่ือกลุ่มเกษตรกร 
7 หอมหวัใหญ่ แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่ ม เกษ ตร อินท รีย์ป ลู ก ผักบ้ าน ก าด 

(หอมหวัใหญ่) 
8 หอมหวัใหญ่ สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
9 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
10 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
11 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
12 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์

13 ปลานิล สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบล
ชมภู 

14 ชา แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์
15 ผกัสลดั แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
16 ผกัสลดั สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
17 ผกัสลดั สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 9 อ าเภอ 
17 ชุมชน และจดักลุ่มเกษตรกรตามชนิดพืช 7 ชนิดท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ (1) ล าไย (2) 
เสาวรส (3) หอมหวัใหญ่ และ (4) ขา้ว (5) ปลานิล (6) ชา และ (7) ผกัสลดั 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) การศึกษาและวิเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (documentary analysis) ได้แก่  
(1) บริบทของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา พื้ น ท่ี  อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ   
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สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร (2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องค์ความรู้ใน
การผลิต การวางแผนในการจดัการฟาร์ม และบญัชีฟาร์ม การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  2) การสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะเจาะจง (focus group discussion) เพื่อวิ เคราะห์
ประเด็นองคค์วามรู้ในการผลิต ไดแ้ก่ การเลือกใช้พนัธุ์พืช (การคดัเลือกพนัธุ์พืช) การจดัการดิน 
น ้า ปุ๋ ย (การเตรียมดิน การจดัการน ้ า ดิน ) การจดัการศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว เทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการ 
    
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดงัภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎี
ชุดโครงการ และ 3.2 กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั  
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ภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกกระบวนการของ
โครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพฒันาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจยัในการสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญา (Wisdom) อีก
ทั้ งการพัฒนาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขข้อจ ากัดให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลย ี
(Technology) ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอดภูมิปัญญา (Wisdom) ยงั
เป็นปัจจยัในการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี (Technology) ท่ีส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือ
เป็นทั้งปัจจยัสนบัสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) ให้
ย ัง่ยืนต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาสินค้าเกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตร
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจัย 4 ด้าน ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กันไปนั่นคือ ระบบ
มาตรฐาน (Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน 
(Business Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความท้าทาย 
(Challenge) ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทั้ งน้ีกรอบ
แนวคิดของการวิจยัอาศัยแนวความคิด  การวิเคราะห์เชิงระบบ  และฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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บริบท, โครงสร้าง และ 
กลยทุธ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

จ.เชียงใหม่ 
 

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั 
ของชุมชนทอ้งถ่ิน  

จ.เชียงใหม่ 
 

ปัจจยัเก้ือหนุน 
 

องคค์วามรู้และภูมิปัญญา 

ปัจจัยภายนอก 

 

 

ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั (R&D AGGIE for AEC) 

การส ารวจ
เชิง

สังเกตการณ์ 

แนวโนม้ demand ของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน 
 

ขอ้มูลสถิติ 
 

กลยทุธ์
ของ

ประเทศ
คู่แขง่ 

 

ปัจจัยภายใน   5) วิเคราะห์สถานการณ์ ผลได ้
และแนวโนม้ผลกระทบต่อ
ชุมชนเพื่อการพฒันาศกัยภาพ 

  4) การวิเคราะห์ศกัยภาพ 
(SWOT) 

3) ก าหนดแนวทาง 
การส ารวจ 

2) ระดมความคิดเห็นเพื่อ
ออกแบบการบริหารโครงการ 

1) ตรวจสอบเอกสาร 

6) เปรียบเทียบและวิเคราะห์กบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา 

7) แนวทางการสร้างและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Output ผลผลิต) 

11) ผลวิเคราะห์การเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนเกษตร (Impact ผลกระทบ) ทั้ง 11 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. Tour  12. Value-added 

10) ปรับและประยกุตใ์ช ้

9) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

8) การจดัการความรู้ (Outcome ผลลพัธ์) 

เกษตรกร, องคก์ร
ชุมชน, รัฐบาล, 
เอกชน, NGO 

Input (ปัจจยัน าเขา้) Input (ปัจจยัน าเขา้) Process (กระบวนการ) 
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จากภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้ นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยเร่ิมจาก 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (Input ปัจจยัน าเขา้)ไดแ้ก่ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เง่ือนไข ขอ้จ ากดั 
ปัจจยัเก้ือหนุน องค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและศักยภาพของของชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นจึงไดวิ้เคราะห์ปัจจยัภายนอก (Input ปัจจยัน าเขา้) อนัไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ แนวโน้ม demand ของกลุ่มประเทศในอาเซียน การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ 
และกลยุทธ์ของประเทศคู่แข่ง ซ่ึงขอ้มูลปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกได้น าไปสู่การวางแผน
ก าหนดกระบวนการ (Process) ด าเนินงานของโครงการ 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 

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

ศกัยภาพ  
 6) เปรียบเทียบและวิเคราะห์กบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา 
 7) แนวทางการสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดั

เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Output ผลผลิต) 

 8) การจดัการความรู้ (Outcome ผลลพัธ์) 
 9) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ เกษตรกร องค์กรชุมชน รัฐบาล เอกชน 

และ NGO 
 10) ปรับและประยกุตใ์ชก้บัเกษตรกร องคก์รชุมชน รัฐบาล เอกชน และ NGO 
 11) วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพของชุมชนเกษตร (Impact ผลกระทบ) ทั้ง 12 ดา้น 

ไดแ้ก่ 
  (1) การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั

เชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
  (2) การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่

ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
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  (3) การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

  (4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน 

  (5) การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (6) การวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (7) การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 

  (8) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคสู่์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (9) การวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (10) การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จาก  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

  (11) การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับ
อาเซียน 

  (12) การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
(1) ใชก้ารวิเคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ (System analysis) ประกอบดว้ย  

 Input ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ปัจจัยภายนอกคือ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ แนวโน้ม 
demand ของกลุ่มประเทศในอาเซียน การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์ของประเทศคู่แข่ง 
และปัจจยัภายในคือ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัจจยัเก้ือหนุน องคค์วามรู้และ
ภูมิปัญญา เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนและศกัยภาพของของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 Process ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร ระดมความคิดเห็น ก าหนดแนวทางการส ารวจ การ
วิเคราะห์ศกัยภาพ (SWOT) และวิเคราะห์สถานการณ์ผลได ้และแนวโนม้ผลกระทบต่อชุมชนเพื่อ
การพฒันาศกัยภาพ 
 Output ได้แก่ แนวทางการสร้างและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 Outcome ได้แ ก่  การจัดการความ รู้จากทั้ ง  12  โครงการย่อยได้แ ก่  1 )  ก าร เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน 2) การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 3) การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 4) การส่งเสริมการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในประชาคมอาเซียน  5) การพฒันากลุ ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ด ้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6) การพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  7) การ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน 8) การพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9) การต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  10) การจดัการ
ความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 11) 
การพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน และ12) มูลค่าเพิ่มของการ
วิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

Impact ไดแ้ก่ วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพของชุมชนเกษตร ทั้ง 12 ดา้น คือ (1) การวิจยัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
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อาเซียน (2) การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน (3) การวิจยัเพื่อการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน (4) การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่
ในประชาคมอาเซียน (5) การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (6) การวิจัยเพื่อพฒันาและต่อยอดสินค้า
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (7) การส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (8) การ
วิจยัเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรคสู่์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (9) การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (10) การจดัการความรู้ภาค
เกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน (11) การพฒันา
ชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน และ (12) การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของ
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

(2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน และบริบทกลุ่ม
เกษตรกรผู ้ผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ทั้ ง 7 ชนิด ได้แก่ (1) ล าไย (2) เสาวรส (3) 
หอมหัวใหญ่ และ (4) ขา้ว (5) ปลานิล (6) ชา และ (7) ผกัสลดั ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้
ทราบปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม (จุดแข็งและโอกาส) กบัปัจจยัท่ีไม่ส่งเสริมศกัยภาพของ
ชุมชน (จุดอ่อนและอุปสรรค) 
 (3) การอภิปรายผล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถ
อภิปรายผลการวิจยัใหค้รอบคลุมทั้ง 12 ประเด็นของการวิจยั 
  
 




