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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขันในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์บริบทชุมชน ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้
ทราบปัจจยัท่ีส่งเสริมและไม่ส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม ร่วมกบัการ Focus group เพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ค่า
ธาตุอาหารในดิน และการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลงัการน าเอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการผลิตพืชท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ล าไย เสาวรส 
หอมหวัใหญ่ และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพในการผลิตของจงัหวดั
เชียงใหม่ สามารถประยุกตใ์ช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการจดัการดิน จากการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร
ในดินพบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิต จึงปรับปรุงดินเพียงพอเล็กนอ้ย โดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์
จากการใช้เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ทางการเกษตร   2) การ
ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตทุกกลุ่มมีการเทคนิคการผลิตในเลือกพันธุ์พืช การจัดการดิน การจัดการ
ศตัรูพืช และพฒันาสู่ระบบเกษตรอินทรียเ์ต็มรูปแบบ  3) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นการลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวิจยัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเฉล่ียร้อยละ 46.95 แยกตามชนิดของสินคา้เกษตร โดยประสิทธิภาพการผลิตเสาวรส มีค่า
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ การผลิตล าไย มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 59.36 
หอมหัวใหญ่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.32 และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 12.74 



ค 

 

ซ่ึงทั้ง 4 ชนิดพืชสามารถส่งเสริมการผลิตเพื่อการแข่งขนัในระดบัอาเซียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะเสาวรสและล าไย ซ่ึงเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตในระดบัสูง 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการผลิต ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
 

The research aims to find Enhancing the effectiveness for agricultural production of 
Chiang Mai community to compete in ASEAN based on sufficiency economy philosophy 
(SEP) .The qualitative research used to analyzing community context. SWOT analysis used to 
determine the factors that promote and not promote the potential. The focus group  find ways to 
increase the productivity of farmers. The quantitative analysis; In soil nutrient analysis a 
comparative performance measurement before and after applying SEP to use in the production of 
four major crops of Chiang Mai, including longan, passion fruit, big head tower and rice berries. 

The research found that group of farmers can apply SEP in 3 ways; First Application in 
soil management techniques by analysis of soil nutrient values, it was found that the soil was 
fertile. Therefore improving the soil slightly by using organic fertilizers from agricultural 
residues in the community. The second approach, increase production efficiency by production 
techniques in choosing plant varieties, soil management, pest management and develop into 
organic agriculture full system. Third way; Applying SEP in cost reduction to increase 
production efficiency. Research found The farmers have an average production efficiency 46.95 
percent. Passion fruit production is highest efficiency 73.39 percent, longan 59.36 percent, The 
onion 42.32 percent and the rice berries 12.74 percent. This products can promote production for 
compete in ASEAN especially passion fruit and longan are high production efficiency. 
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