
    
 

บทที ่6 
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นชุดโครงการวิจยัท่ีประกอบไปดว้ยโครงการย่อย จ านวน 11 โครงการ มีเกษตรกรเขา้
ร่วมโครงการทั้งหมด 17 กลุ่มเกษตรกร มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การหาแนวทางการเพิ่มศกัยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรชุมชนทั้ง 17 กลุ่ม และมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 11 ประเด็น ดงัน้ี  
 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน 
 2) เพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียน 
 3) เพื่อตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
 4) เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน 
 5) เพื่อพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 6) เพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 7) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน 
 8) เพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9) เพื่อต่อยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 10) เพื่อจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน 
 11) เพื่อพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน 
 สามารถสรุปผลการวิจยัในแต่ละประเด็นและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 



229 

 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
 โครงการท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขันในอาเซียน จากการวิจยัสามารถพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
สินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวดัเชียงใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 3 
แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางท่ี 1  การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการจดัการ
ดิน นักวิจัยได้ท าการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเร่ิมจากการตรวจคุณสมบติัของดินว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการผลิต
พืชชนิดนั้น ๆ และพบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิตมาก หากปรับปรุงดินเพียงพอจะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบติัได ้โดยใช้เศษวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ทางการเกษตร สอดคลอ้งกับแนวทางท่ี 2 การ
ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย
ไม่ตอ้งเพิ่มตน้ทุนมากนักและพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากท่ีสุด และแนวทางท่ี 3 การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตกบัผลผลิตท่ีผลิตไดจ้ากปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2561 พบว่า การ
ผลิตของกลุ่มเกษตรกรจากการลดต้นทุนรวมลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้
เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใชปุ้๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุ
อาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 นอกจากน้ียงัเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสารเคมีมาใชเ้พื่อการเกษตรลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน แต่จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการ
ใช้สารอินทรียเ์น่ืองจากเกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาท าเกษตรแบบอินทรียม์ากขึ้น ซ่ึง
พบว่าค่าประสิทธิภาพของสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉล่ียของประสิทธิการผลิตร้อย
ละ 46.95 แยกตามชนิดของสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ เสาวรส มีค่าประสิทธิภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 73.39 
รองลงมาคือ ล าไย มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 59.36 หอมหัวใหญ่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.32 
และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 12.74 จะเห็นไดว้่า ล าไย และเสาวรส มียงัระยะเวลา
ในการเก็บเก่ียวยาวจะมีค่าประสิทธิภาพมาก เน่ืองจากลดค่าใช่จ่าย ค่าพนัธุ์พืช  ค่าการเตรียมดิน 
และค่าวตัถุดิบ/วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะท าก่อนการปลูกพืชเพียงคร่ังเดียวเท่านั้น  
 โครงการท่ี 2 การพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพ
การแข่งขนัในอาเซียน จากการวิจยัท าให้ทราบกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับยกระดบั
สินคา้เกษตร โดยใช้การวิเคราะห์และก าหนดตลาดเป้าหมาย การใช้ทฤษฎีทางการตลาด  ในการ
วิเคราะห์ การจดัท าสหกรณ์ การจดักิจกรรมทางการตลาดบนห้างสรรพสินคา้ เพื่อท่ีจะหากลยุทธ์
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ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสินคา้เกษตรท่ีผูผ้ลิตได้ท าขึ้น และยงัส่งเสริมดา้นการตลาดท่ี
สูงขึ้น ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์และก าหนดตลาดเป้าหมาย ดา้นการก าหนดตลาดเป้าหมาย รูปแบบ
ขายส่งเป็นส่วนมากร้อยละ 80 ให้แก่โรงงาน ร้านคา้ พ่อคา้คนกลาง โรงแรม และห้างสรรพสินคา้ 
ขายปลีกร้อยละ 15 โดยขายตามตลาดทัว่ไป ออนไลน์ ส่วนการส่งขายตลาดต่างประเทศและซ้ือถึง
ท่ีการผลิตมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น 2) กลยุทธ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย จากท่ีขายส่ง และขายปลีก ไดมี้
การเพิ่มช่องทางการตลาด ในดา้นการขายผา่นทางส่ือออนไลน์ การปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานการ
ผลิตให้สูงขึ้นพร้อมกับการพฒันาตลาดท่ีสูงขึ้นด้วย โดยการสร้างกลยุทธ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย       
3) การสร้างตลาดแบบสมัยใหม่ 1 รูปแบบ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้ น โดยจัดขึ้น ณ       
หา้งสรรพสินเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ซ่ึงไดมี้การจดักิจกรรมทั้งหมด 6 คร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี 
และไดมี้กลุ่มเกษตรท่ีเขา้ร่วม 14 กลุ่มเกษตรกรไดแ้ก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
บา้นสันกอเก็ต 2) เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย์ต าบลบา้นหลวง 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทา
ออร์แกนิค 4) กลุ่มเกษตรกรปู่ หม่ืนลาหู่โฮมสเตย์ 5) กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษต าบลสัน
ป่าเปา 6) เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ต าบลหนองหาร 7) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่า
วงัพร้าว 8) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไยต าบลหนองแฝก 9) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์
ต าบลห้วยทราย 10) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมพู  11) เกษตรกรผู ้ปลูก
หอมหัวใหญ่ต าบลน ้ าบ่อหลวง 12) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์ต าบลน ้ าแพร่พฒันา 13) กลุ่ม
เกษตรกรปลูกขา้วอินทรียต์ าบลบา้นแม และ 14) กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบต้ าบลชมภู   

โครงการท่ี 3 การตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในด้าน “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีการ
ยกระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 

 1) เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 
และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี และสามารถจดัฟาร์มให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับ
ไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนงั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มี
สารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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 4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการ
ผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 95.24 

 5) หลงัการพฒันา เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล เกษตรกรมีความมัน่ใจท่ีจะพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 90.48 

 6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและ
จ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

 7) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 80.95  

 8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67  

 9) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 52.38  
 โครงการท่ี 4 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
กรอบประชาคมอาเซียน จากการวิจยัสามารถท าการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐใน
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ในภาคประชาคมอาเซียน โดยการเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มโดยการท าบนัทึก
ขอ้ความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รทอ้งถ่ิน จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 3) เทศบาล
ต าบลบา้นแม่ อ าเภอสันป่าตอง 4) เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย และ 5) เทศบาลต าบล
ชมภู อ าเภอสารภี เพื่อท าโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรของชุมชนผ่านการอนุมติัของสภาต าบล
ขององคก์ร จากนั้นนกัวิจยัไดท้ าการพฒันาศกัยภาพองคก์รชุมชนผา่นกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การ
พฒันาศกัยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS)” การพฒันาศกัยภาพดา้น “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System 
: ICS)” และการพฒันาศกัยภาพดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : 
GAP)” กับเจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรชุมชนท่ีได้เข้าร่วมสรุปผลการพัฒนาได้ว่า ในด้าน
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลของเกษตรกร ได้แก่ (1) 
เกษตรกรท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ (2) มีการตระหนักในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น (3) เกษตรกรมี
ความสนใจและมีแนวทางในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีขึ้น (4) สินคา้เกษตรอินทรียก์  าลงัเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (5) เกษตรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง (6) 



232 

 

ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัสุขภาพมากขึ้น และ (7) สินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็น
ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค และในดา้นท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เน่ืองจากเกษตรกรยงัคงใชส้ารเคมีเป็นปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งพฒันา
ในระยะถดัไป 
 โครงการท่ี 5 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักวิจยัไดพ้ฒันาศกัยภาพของกลุ่ม 
จนสามารถสร้างบรรจุภณัฑ์และแบรนด์สินคา้ จ านวน 2 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ต ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการพฒันา คือ ล าไยอบแห้ง และ 2) กลุ่ม
ชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมพู ผลิตภณัฑท่ี์ท าการพฒันา คือ ปลานิลแดดเดียว 

 โครงการท่ี 6 การพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั
ของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในด้าน “การปฏิบัติตามการ
จดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS)” เกษตรกรมีการยกระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS)    
ท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 

 1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของ
การรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้
หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 3) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL 
SYSTEM : ICS) เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 

 4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการ
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี 3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

 6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถ
ใหก้ารรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 
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 7) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล คิดเป็นร้อยละ 92.00 เพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรสามารถน าระบบการจดัการภายในไป
ใชจ้ดัการระบบฟาร์มของกลุ่ม เพื่อพฒันานาศกัยภาพของกลุ่มได ้

 8) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00 

 9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 
(ICS) ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00  

 10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได้ แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตาม
หลกัสากล คิดเป็นร้อยละ 80.00  

 11) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 60.00  

 12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได ้ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั สามารถลดการใชส้ารเคมี เน้นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 โครงการท่ี 7 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้
มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน การวิจยัไดท้ าการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียส์รุปได ้4 
ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั พบว่า กลุ่มเกษตรกรมี
ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 94.12) และผู ้
ท่ีไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 5.88) เหตุผล
ท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ สามารถด าเนินตาม
หลกัเกณฑ ์และไม่มีการใชส้ารเคมีในการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 รองลงมา คือ ผา่นการอบรมใน
การพฒันาภาคการเกษตร และสามารถน ามีความรู้ไปปฏิบติัได ้ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ยงัคงตอ้งใช้สารเคมีบางส่วน 2) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 93.75) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 6.25) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ มีความรู้ความเขา้ใจในการท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม และปฏิบติั
ตาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 รองลงมาคือ ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้ นร้อยละ 15.39 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
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มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใช้แหล่งน ้ า
จากล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง 3) ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) พบว่า กลุ่มเกษตรกรมี
ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 81.82) และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 18.18) เหตุผลท่ี
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยั
กบัผูผ้ลิตและกบัผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้
ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบติัจริง และตอ้งการยกระดับสินคา้เกษตร และ 4) การ
จดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถ
ในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล พบว่า มีผูท่ี้สามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ร้อยละ 86.36) และผูท่ี้ไม่สามารถปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้(ร้อยละ 13.64) เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรมีคามรู้ความเขา้ใจในการน าไปปฏิบติัเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 26.67 และเกษตรมีความตั้งใจและมีความสามารถเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรใช้เมล็ดพนัธุ์แตงโม F-1 
และเกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต 
 โครงการท่ี 8 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีรายละเอียดดังน้ี (1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรบ้านสันกอเก็ต ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการพัฒนา คือ ล าไยอบแห้งสีทองต้นแบบของจังหวดั
เชียงใหม่ พบว่า การท าล าไยอบแห้ง และ (2) กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมพู 
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการพัฒนา คือ ปลานิลแดดเดียว ท่ีมีการเล้ียงแบบอินทรีย์ต้นแบบของจังหวดั
เชียงใหม่  
 โครงการท่ี 9 การต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพ ดงัน้ี 1) กลยุทธ์ทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ และ 
2) การวิเคราะห์ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์เพื่อพฒันาการจดสิทธิบตัรผลิตภณัฑใ์นอนาคต ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกัคือ 1) แนวทางใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 1.1) ผลิตสินคา้ให้เป็นอินทรีย ์ไม่ใช่สารในการเคลือบล าไยอบแห้ง 
1.2) สร้างตลาดในกลุ่มวยัรุ่น เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจ 1.3) ระบุสถานท่ีทางการตลาดให้
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ชดัเจน เช่น สถานท่ีขาย ขายเท่าไร ขายอย่างไร 1.4) จดสิทธิบตัรสูตรการอบล าไยอบแห้งให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม และ 2) ความเป็นไปไม่ได้ในการพฒันา และขอ้เสนอแนะ 2.1) มีค่าใช้จ่าย 
และตน้ทุนสูง จากการท า display เน่ืองจากในการผลิตแต่ละคร้ัง ตอ้งผลิตสินคา้จ านวนมาก 2.2) 
การเก็บรักษาท่ีท าได้ยาก และซองบรรจุท่ีมีคุณภาพไม่เหมาะแก่การใช้งาน และ (2) กลุ่มชุมชน
ประมงครบวงจรท้องถ่ินต าบลชมภู แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักคือ  1) แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 1.1) สร้างผลิตสินคา้ให้เป็นอินทรีย ์และตอ้งมีหน่วยงานรับรองมาตรฐาน1.2) 
เปล่ียนช่ือผลิตภณัฑ์ให้ให้สอดคลอ้งกบัตวัผลิตภณัฑ์ปลานิลแดดเดียว 1.3) สร้างกราฟฟิกสินคา้
เพื่อเป็นสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยห้ามเผยแพร่ก่อนจดสิทธิบตัร 1.4) สร้างบรรจุภณัฑ์
ให้มีความสวยงาม และเปล่ียนพลาสติกท่ีใช้บรรจุให้มีความทนทาน และสอดคลอ้งกบัการเก็บ
รักษาปลานิลแดดเดียวให้คงคุณภาพอยู่เสมอ และ 2) ความเป็นไปไม่ได้ในการพัฒนา และ
ขอ้เสนอแนะ 2.1) เปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน และผลิตภณัฑ์ท่ีช่ือยาว
เกินไป 2.2) ไม่มีการจดสิทธิบตัร และไม่ผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

โครงการท่ี 10 การพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน สรุป
ไดว้่าแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นตอ้งเร่ิมจาก
1) การพฒันาด้านการตลาด เป็นล าดับแรก โดยให้ความส าคญัในการส ารวจ หรือวิจยั หรือหา
ขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในเชิง
กิจกรรมการตลาดกับภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นต้น  2) จากข้อมูล
การตลาดท่ีได ้จึงน าไปสู่การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือประเด็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
ชุมชนซ่ึงมีเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ท่ีน่าดึงดูดใจมากนอ้ยเพียงใด อาจจะประชาสัมพนัธ์ โฆษณา 
และแผ่นผบัในสถานท่ีส าคญั เช่น สนามบิน โรงแรม นอกเหนือจากการผ่านช่องทาง Online เช่น 
Facebook การจัดตั้ งกลุ่ม line การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น 3) จากนั้ นจัดท ากิจกรรมเพิ่ม
ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มา
ดูแล ลูกคา้ ทั้งการบริการขอ้มูล ความรู้ดา้นเกษตร การบริการสินคา้และห้องพกั รวมถึงการรับส่ง
ลูกค้า เป็นต้น 4) เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในระดับของการสร้างความประทับใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวและการบริการ โดยเฉพาะไฮไลฟ์ส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีเป็นจุดเด่น อาหาร 
การบริการห้องพกั เป็นตน้ จนลูกคา้รู้สึกถึง ความประทบัใจและอยากหวนกลบัมาอีกคร้ัง พร้อม
แนะน าให้คนอ่ืน ๆ รู้จักเพิ่มขึ้น และ 5) สุดท้ายหากมีจ านวนลูกค้ามากขึ้น ทางกลุ่มควรเพิ่ม
ศักยภาพด้านการรองรับลูกค้าให้มากขึ้ น เช่น อาหารมีเพียงพอไหม ห้องพักจะท าอย่างไร 
นอกเหนือจากเพียงพอตอ้งสะอาด และปลอดภยั การจอดรถ ห้องน ้ ารวม หรือแมแ้ต่การซ่อมแซม
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บ ารุงรักษาให้มีความต่อเน่ืองไม่ขดัขอ้ง อาจจะตอ้งท าการวางแผนตลอดทั้งปี ให้เป็นไปตามฤดู
ของสินคา้เกษตรท่ีจะออกผลผลิตตมฤดูกาล เป็นตน้ 
 โครงการท่ี 11 การจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 16 ต าบล 17 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ 7 ชนิด ไดแ้ก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย (2) 
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส (3) กลุ่มเกษตรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ (4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี (5) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต ปลานิล (6) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชา และ (7) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
ผกัสลดั และสามารถสรุปผลการจดัการความรู้ภาคการเกษตรของชุมชน จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได้
ดังน้ี 1) กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตล าไย  2) กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตเสาวรส  3) กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิต
หอมหัวใหญ่  4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  5) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตปลานิล  6) กลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชา และ 7) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัสลดั มีรายละเอียดดงัน้ี (1) องค์ความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ได้แก่  (1) การอบรม“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล” (2) การอบรม “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” (3) 
การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS” (4) การอบรม “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” (5) การ
อบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใช้สารเคมี” และ (6) การอบรม “การ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” พร้อมทั้งการส ารวจดิน เก็บตวัอย่าง
ดิน และวิเคราะห์ดิน เพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแนว
พระราชด าริ โดยอาจารยส์าขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ้ และ 
(2) ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญา  ได้แก่ (1) ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของ
บุคลากร มาก (2) หน้าท่ี/กระบวนการ และ (3) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงมีแนวคิดของการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่ามากท่ีสุด ให้เกิดการประหยดัและหาแนวทาง
เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรให้กบัเกษตรกรมากขึ้น รวมกับการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอาศยัการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัร และคณะ (2545) ในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่ม เกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง 17 กลุ่ม



237 

 

เกษตรกร ซ่ึงการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่มีจุดแข็งสูงสุด คือ สินคา้ของกลุ่ม
เกษตรกรมีคุณภาพและมีตลาดรองรับ โอกาสสูงสุด คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือทั้ งด้านความรู้และเงินทุน การสร้างมาตรฐานให้สินค้า โดยเฉพาะในระดับเกษตร
อินทรีย ์ดงังานของดวงกมล บูรณสมภพ (2557) ท่ีไดเ้สนอกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการเกษตรไทยท่ี
มุ่งเน้นการให้ความรู้และการจดัการนวตักรรมเช่นเดียวกับธนสิทธ์ิ เหล่าประเสริฐ (2558) ซ่ึง
มุ่งเนน้การผลกัดนัมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยใหไ้ดร้ะดบัโลก การต่อยอดและพฒันาสินคา้
ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภยั หรือแมแ้ต่การพฒันาสินคา้อย่างสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้าเกษตรมากขึ้น สอดคล้องกับงานของกีรติ เชาว์ตฤษณาวงษ์ (2557) การวิจัยเร่ือง การ
ประยุกตแ์นวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อท าการเกษตรสู่การพึ่งตนเองอย่างย ัง่ยืนภายใตค้วาม
พอเพียงของชุมชนปฐมอโศก ท่ีเนน้การใช้ทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดผลิตภณัฑ์ให้แปลกใหม่ 
หลากหลาย และน่าสนใจ จ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม นอกเหนือจากน้ี แนวทางหน่ึงของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือการตอ้งเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถูกน ามาใช้กับงานวิจยัคร้ังน้ี โดย
นกัวิจยัไดเ้พิ่มพูนความรู้ท่ีเป็นสากลคือ การพฒันาการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) การพฒันา
ระบบควบคุมภายในทางการเกษตร (ICS) และมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย ให้เกษตรกรต่อยอดสู่
ระบบอาหารปลอดภัยในระดับมาตรฐานอาเซียน (ASEAN GAP) สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ดวงกมล บูรณสมภพ (2557) ท่ีไดห้ากลยุทธ์ใหม่ในการผลกัดนัมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ห้สูงขึ้น 
และธนสิทธ์ิ เหล่าประเสริฐ (2558) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการผลกัดนัมาตรฐานสินคา้เกษตรไทยให้
กา้วสู่ระดบัโลก และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) ท่ีไดเ้ร่งพฒันาเกษตรกรสู่
ระบบเกษตรอินทรียใ์นปี 2560 อย่างต่อเน่ือง และนอกเหนือจากน้ีแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินคา้
เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่คือ การแปรรูปให้สินคา้เกษตรท่ีสามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชยไ์ด้คือ 
การแปรรูปล าไยสีทอง และเน้ือปลานิลอินทรีย ์จนไดรั้บมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ และจะพฒันา
ต่อยอดไดดี้ขึ้น ในรูปแบบบรรจุภณัฑ ์สมยัใหม่ เหมาะแก่ผูบ้ริโภค และกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศใน
เชิงสร้างสรรค ์ดงัขอ้เสนอแนะของ อรพินท ์บุญสิน (2557) ท่ีไดเ้สนอใชใ้นงานวิจยัการผลิตสินคา้
สร้างสรรค์ส าหรับผูป้ระกอบกิจการในชุมชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์
สินค้า Creative economy ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560) 
นอกจากน้ีนกัวิจยัยงัไดพ้ฒันาระบบตลาดเกษตรอินทรียสู่์ตลาดระดบับนแบบพรีเมียมมาร์เก็ต โดย
ทดลองเปิดตลาดในหา้งสรรพสินคา้เซนทรัลแอร์พอร์ต และจดังานถึง 6 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง) เพื่อ
ดูผลตอบรับจากผูบ้ริโภค ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี หากสินคา้เกษตรจะไปไดไ้กลกว่าน้ีตอ้ง
ไดรั้บการตอบรับเชิงปฏิบติัการจากนโยบายภาครัฐร่วมดว้ย เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของ Dongpo 
Li, Shigryoshi Takeuchi and Teruaki Nanseki (2012) ท่ีเสนอให้ภาครัฐมีนโยบายรองรับของงาน
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ด้านการตลาด รวมถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย ์ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ดังงานของ  L.O. 
Akhilomen and group (2015) ท่ีได้เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัเดียวท่ีน าร่องการวิจยัในคร้ังน้ี  ยกระดบัภาคการเกษตรให้ย ัง่ยืนตอ้ง
ท าในเชิงมหภาค โดยสร้างอตัลักษณ์ของสินคา้เกษตรลา้นนาร่วมกับ 7 จงัหวดัภาคเหนือได้แก่ 
ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ดงัขอ้เสนอแนะก่อนหน้าน้ีในงานของ   
วีระศกัด์ิ สมยานะ (2560) จนต่อยอดสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรลา้นนาท่ีจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้
ชุมชนเกษตรมากขึ้น นอกเหนือจากภาคการผลิตสู่ภาคบริการ 
  
6.3 ข้อเสนอแนะ  
 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  ควรต่อยอดผลการวิจัยในแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน และขยายการผลิตสินคา้เกษตร 25 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วหอมมะลิ ขา้วแดง
มะลิ หอมหัวใหญ่ ล าไย กาแฟอะโวคาโด สตอเบอร์ร่ี ส้ม เสาวรส แมคคาเดเมีย บ๊วย ชา ฝร่ัง ดอก
กุหลาบ ผกัสลดั มะม่วงน ้ าดอกไม ้กลว้ยน ้ าวา้ กลว้ยหอม มลัเบอร์ร่ี (ลูกหม่อน) เห็ดหอม เห็ด
นางฟ้า เห็ดหูหนู เมล่อน และปลานิล ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดในประเด็นดา้นการท่องเท่ียวดา้นการพฒันา
ดา้นการตลาด เป็นล าดบัแรก รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในเชิงกิจกรรมการตลาดกบั
ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในระยะเวลาถดัไป ควรขยายงานในภาพของความเป็น
ลา้นนา เน่ืองจากบริบทชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึง
กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึง
มีความเป็นลา้นนาอย่างสูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรในภาพรวมของความเป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 




