
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ภาคเกษตรเป็นภาคท่ีส าคัญของรากฐานของการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญเน่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมองให้กวา้งไป
ในเวทีการคา้และการพฒันาในระดบัท่ีใหญ่มากขึ้น ตั้งแต่ระดบัอาเซียน ระดบัทวีปหรือระดบัโลก 
มีทั้งโอกาสในการพฒันาและอุปสรรคของการแข่งขนัและการกีดกนัทางการคา้ ดงันั้นเกษตรกรจึง
ตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อให้สามารถแข่งขนัในเวทีท่ีใหญ่ขึ้นเหล่าน้ีให้ได ้บทบาทภาคการเกษตร
เป็นภาคส่วนท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยประเทศไทยมีอตัราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 สูงถึงร้อยละ 4.3 โดยท่ีภาค
การเกษตรมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 ของ GDP ทั้งประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ส าหรับสาขาพืชในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีการ
ขยายตวัร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 โดยผลผลิตพืชท่ีส าคญั คือ ขา้วนาปี ขา้ว
นาปรัง มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.07 ส่วนข้าวนาปี  มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 ส่วน
ภาคเหนือสินคา้เกษตรท่ีส าคญั คือ ล าไย โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.97 
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน ้ าเพียงพอ ประกอบกบัราคาท่ีอยู่ใน
เกณฑดี์ส่งผลใหเ้กษตรกรมีการดูแลบ ารุงรักษามากขึ้น ท าใหผ้ลไมต่้าง ๆ ติดดอกออกผลมากกวา่ปี
ก่อน มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เน่ืองจากอินโดนีเซียซ่ึงเป็นตลาดส่งออกส าคญัของไทย
ยงัคงด าเนินมาตรการจ ากัดการน าเขา้ล าไยในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  2561 แม้วา้จะมีการ
ยกเลิกมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 แต่ในทางปฏิบัติยงัมีข้อจ ากัดและต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าใหป้ระเทศไทยยงัไม่สามารถส่งออกล าไยไปยงัประเทศอินโดนีเซีย
ได ้ ทั้งล าไยสดและผลิตภณัฑ์ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 5,026.87 ลา้นบาท มีอตัราการลดลง
จากปีก่อนถึง 29.03 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)       

ปัจจุบนัภาคการเกษตรของไทย ยงัถือว่ามีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบ
กบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก และยงันอ้ยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน โดยอา้งอิงจากจากรายงานของ 
(ธนาคารโลก)ไดท้ าการวดัประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในภาคการเกษตรของประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก พบว่า ไทยถูกจดัให้อยู่ในล าดับท่ี 151 ของโลก น้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน คือ 
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สิงคโปร์ และมาเลเซีย ประกอบกบัขอ้มูลของ Global Harvest Initiative’s 2017 GAP Report ท่ีได้
ระบุว่า แรงงานภาคการเกษตรของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 2,083.38 ดอลลาร์สหรัฐ  
ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 12 แต่ก็ยงัน้อยกว่าประเทศในอาเซียน คือ สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 103,557.02 และ 19,261.22 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ  
ดงัตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในภาคเกษตร (Agriculture value added per 
 worker)  

 

อนัดับ ประเทศ 2553 2560 
1 Slovenia 118,441.92 239,498.29 
2 Brunei Darussalam 100,476.71 n/a 
3 Norway 76,426.06 91,026.09 
4 France 74,177.02 96,503.09 
5 Iceland 73,295.61 n/a 

21 Japan 44,308.81 n/a 
22 Luxembourg 43,851.25 68,951.52 
23 Singapore 43,417.68 103,557.02 
48 Malaysia 15,962.13 19,261.22 

151 Thailand 1,860.01 2,083.38 
152 Philippines 1,833.65 1,909.35 
173 China 1,160.53 1,529.17 
190 Myanmar 971.75 1,023.07 
191 Comoros 945.66 n/a 
192 Lao PDR 893.05 927.27 
197 Cambodia 766.92 802.85 
201 Vietnam 719.06 813.02 

ท่ีมา : The World Bank, 2017 
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 ทั้งน้ีจากรายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร และสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
พบว่า ปัญหาภาคการเกษตรท่ีส าคญั คือ ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไดผ้ลผลิตต่อ
ไร่ต ่า ตน้ทุนการผลิตสูง ส่งผลต่อโครงสร้างและขีดความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตรมี
ความอ่อนแอ ท าให้ต้องหาแนวทางในการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม (สุรพงษ์ เจียสกุล, 2560) และเพื่อให้ประเทศไทยใช้
โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพฒันาประเทศ และลดผลกระทบจากการเช้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไวม้าประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง “พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติ
สมาชิกอ่ืน แต่ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อกา้วเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียม
ความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพื่อให้มี “ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี” ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึง
จะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความกา้วหน้า อย่างสมดุล มัน่คง และยัง่ยืน ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2564) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการเกษตร 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559) การเกษตรท่ีมีนโยบายตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยเฉพาะการบริหารจดัการสินคา้เกษตร
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยมีนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีด้านการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพดา้นการเกษตรในล าดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย ผลของการ
เปิดอาเซียนก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย  
 เชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจเม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor 
จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จากสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกนัทางถนน 
และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้ นเชียงใหม่ยงัเป็นศูนย์กลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคด้วย  
การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และ
ศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมีความพร้อมในการพฒันาด้านการเกษตรเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสู้ง การกระจายตวัของเศรษฐกิจภาคเกษตรจะเกิดประสิทธิภาพใน
ทุก ๆ ด้าน (แผนยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ , 2561) ทั้งน้ีในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เน้นนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่  
ด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2)  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
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การเกษตรดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม 4) บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม
อย่างสมดุลและยัง่ยืน และสุดทา้ย และ 5) พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐเพื่อน าพาเกษตรกร
ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และ “2561 ปีแห่งการ
ยกระดบัมาตรฐานการเกษตรสู่ความยัง่ยืน” ดว้ยการปรับเปล่ียนการผลิตแบบเดิม ๆ สู่การผลิตท่ี
เป็นระบบ มีการวางแผน มีมาตรฐาน และเป็นแบบอยา่งในการขยายผลต่อไป  

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจยัจึงได้จดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ไดโ้จทยว์ิจยั ซ่ึงการ
ท า Pre-research โดยมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกวา่ 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ 
ชุมชนเกษตร รวมถึงท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จาก 
ท่ีปรึกษาและผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพัฒนาท้องถ่ิน ถึง 3 ท่าน ได้แก่  
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ รศ.ดร.เสรี พงศพ์ิศ (อธิการบดี สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความ
กรุณาจาก ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจยัน้ี ร่วมกบั ศ.ดร.อารี วิบูลยพ์งศ ์(คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์ (คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ส าคญั คือ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรม
พฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาค
เกษตรของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญั คือ ดา้นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัอาเซียนได ้โดยเฉพาะสินคา้
เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ล าไย และขา้ว เพื่อการส่งออกสู่อาเซียน เป็นตน้ 
 นักวิจัย จึงได้จัดท าโครงการวิจัย เร่ือง  “การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ให้ มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน (Enhancing the 
effectiveness for agricultural production of Chaing Mai community to compete in ASEAN” 
ภายใตชุ้ดโครงการวิจยั “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง  (Research and developing the potentiality of Chiang Mai agricultural community 
creatively for ASEAN Economic community competition  base on sufficiency economy 
philosophy (R&D AGGIE for AEC)” โดยในปีท่ี 1 (2560) ผลการวิจยัได้ทราบถึงศักยภาพของ
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ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และไดพ้ฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการวิจยัพบว่า 
จุดแขง็ของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ สินคา้ของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน ดา้นโอกาส
ท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน แต่กลุ่ม
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการเพียงระดบัชุมชน ตลาดไม่
มีความหลากหลายในกลุ่มผูบ้ริโภค และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ การแข่งขนัของสินคา้เกษตรใน
ตลาดค่อนขา้งสูง ท าให้นกัวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ทั้ งหมด 6 ประเด็น ซ่ึง
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้ทรัพยากร
ในการด าเนินการดา้นการเกษตรของกลุ่มให้คุม้ค่ามากท่ีสุด สรุปประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระบบการผลิตท่ีเน้นความประหยดัและใช้ปัจจยัการผลิตไม่เกินความจ าเป็น นอกจากน้ียงัต้อง
อาศยัประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาอยา่งถูกตอ้งท่ีเรียกวา่ ภูมิปัญญา ของเกษตรกรเองในการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วีระศกัด์ิ สมยานะ,2560) และในปีท่ี 2 (2561) จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉพาะพืชหลกัท่ีสร้างมูลค่าให้กบัจงัหวดั คือ ล าไย ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียนอยา่งสร้างสรรค ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นการผลิตสินคา้เกษตร คือ สินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ 
กลุ่มพืช 4 ชนิด ไดแ้ก่ ล าไย หอมหวัใหญ่ เสาวรส และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  1) การศึกษาบริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร 
  2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร เช่น องคค์วามรู้ในการผลิต การวางแผน
ในการจดัการฟาร์ม บญัชีฟาร์ม และเทคนิคในการผลิตสินคา้เกษตร 
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1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตในระดับอาเซียนได้  โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกลุ่มพืช 4 ชนิด ได้แก่ ล าไย หอมหัวใหญ่ 
เสาวรส และข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน จ านวน 9 ชุมชน 10 กลุ่ม
เกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวิจยั 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 6 อ าเภอ 
9 ชุมชน  
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ล าไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และขา้วของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (documentary analysis) ได้แก่  
(1) บริบทของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา พื้ น ท่ี  อาณาเขต การปกครอง เศรษฐกิจ 
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) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร อาศยัวิธีการ การวดั
ประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) น ามาใช้ในการพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของ
หน่วยผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ
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ระหว่างหน่วยผลิตไดเ้พื่อใชป้ระกอบการ พิจารณาถึงระดบัความสามารถในการด าเนินงานของ
หน่วยผลิต 
 
1.5 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ทราบแนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ล าไย 
เสาวรส หอมหัวใหญ่ และขา้วของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัใน
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนหรือสังคมท่ีมีการเพาะปลูกพืช
ต่าง ๆ รวมทั้ง การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง ชุมชนเกษตรจึงตอ้งจดัการกับทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึง
เรานิยมเรียกวา่ผลผลิตทางการเกษตร 
 สินค้ำเกษตร  (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือการป่าไม ้และผลพลอยไดข้องผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว 
 กำรผลติ (Production) หมายถึง การสร้างสินคา้และบริการ 
 ประสิทธิภำพ (Efficiency) หมายถึง การใชท้รัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมี
ส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด และการด าเนินการ
เป็นไปอย่างประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ใน 
การด าเนินการนั้น ๆ ใหเ้ป็นผลส าเร็จ และถูกตอ้ง 
 กำรพัฒนำศักยภำพ หมายถึง การน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย น ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เม่ือตอ้งการท างานบางอย่าง ตอ้งมีความรู้ในส่ิงนั้น มีความ
พยายามและมุ่งมัน่ในการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด หากมนุษยมี์การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ก็จะเกิด
มุมมองท่ีต่างกนั ผลสุดทา้ยงานท่ีท าก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
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สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไป โดย
มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการ
เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การ
ส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 
  
  
  




