
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิจยั
และขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระดบัอาเซียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 แนวทาง สรุปไดด้งัน้ี  
 แนวทางท่ี 1  การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการจดัการดิน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเร่ิมจากการตรวจคุณสมบติัของดินว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการ
ผลิตพืชชนิดนั้นๆ หรือไม่อย่างไร ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่าเราควรปลูกพืชตามดิน 
แต่ไม่ควรเปล่ียนดินตามพืช โดยไดค้วามร่วมมือจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ในการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และ
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ทุกกลุ่มมีการผลิต โดยมีคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิต และควร
ปรับปรุงดินเพียงเล็กน้อยจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงเกษตรกร
สามารถปฏิบติัไดโ้ดยใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายทางการเกษตร  
 แนวทางท่ี 2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต นักวิจยัไดท้ าการ focus group กลบักลุ่มเกษตรและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความ
เก่ียวข้องด้านเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยั โดยทีมคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหาเทคนิคและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้กบัการผลิตพืชของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี
หลกัการท่ีวา่ไม่ตอ้งเพิ่มตน้ทุนมากนกัและพยายามใชท้รัพยากรในชุมชนใหม้ากท่ีสุด พบวา่  
  1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเลือกพนัธุ์
ท่ีใช้ปลูก คือ พนัธุ์อีดอ ซ่ึงเป็นพนัธุ์ท่ีไดรั้บความนิยมปลูก และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เทคนิค
การใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละการดูแลล าไยในระบบการผลิตแบบอินทรียท์ั้งหมด เทคนิคการใช้ระบบ
สปริงเกอร์ในการรดน ้ าล าไย เทคนิคการท าปุ๋ ยอินทรียใ์ช้เอง ซ่ึงท าจากของเหลือใช้จากการท า
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เกษตร เทคนิคการตดัหญา้ 1 คร้ัง/เดือน และการตดัแต่งผลซ่ึงจะท าใหผ้ลมีขนาดท่ีโตสม ่าเสมอกนั 
เทคนิคการใชฮ้อร์โมนไข่ในการดูแลให้ปุ๋ ยตน้ล าไย ให้น ้ า 7 วนัคร้ัง โดยในการเพาะปลูกมีการใช้
สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้ น หลงัจากนั้นจะใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละน ้ าหมักฮอร์โมนไข่ในการปลูก 
เทคนิคการตดัแต่งก่ิงตน้ล าไยหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตล าไยของกลุ่ม
มากยิ่งขึ้น การดูแลหลงัการเก็บเก่ียว เช่น ใส่ปุ๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้ล าไยท าให้ไดรั้บ
สารอาหารท่ีเหมาะสม การตดัแต่ก่ิง การควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง เน่ืองจากจะท าให้ปุ๋ ยพ่นและสาร
ท่ีป้องการศตัรูพืชมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการเก็บเก่ียวและดูแลรักษา เป็นตน้  
  2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเลือก
พันธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใช้ปลูกเสาวรส คือ พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ไทยนุ่งเบอร์2 โดยข้อดีของ
เสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง คือ ผลดก ส่วนพนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์ 2 ขอ้ดีคือ น ้ าจะเยอะ และหวาน เทคนิค
การขยายพนัธุ์โดยการต่อยอด/เสียบยอด แลว้เพาะใส่ถุงขยายพนัธุ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเสาวรสไดด้งัขึ้น เทคนิคการปลูกดว้ยระบบอินทรีย ์ใชส้ริงเกอร์ในการให้น ้ า และพฒันาการ
ผลิตเป็นระบบอินทรียท์ั้งหมด เทคนิคการจดัการดินจะใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุงดิน ใช้
ฮอร์โมนอาทิตยล์ะคร้ัง น ้ าหมกัจากปลากับหอย น ้ าส้มควนัไม ้ยาคูลผสมกาแฟ (เขาช่อง) ขี้ช้าง 
หมู ววั และการก าจดัแมลงดว้ยวิธีการดกัจบัแบบทางธรรมชาติ เทคนิคการตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือน 
โดยจะตดัแต่งให้แตกก่ิงใหม่ และตดัแต่งก่ิงเลือกเถาท่ีสมบูรณ์ ใน1 ก่ิงให้ได ้12 ลูก และควรตดั
แต่งก่ิงบ่อย ๆ เน่ืองจากจะท าใหลู้กออกเยอะ เป็นตน้ 
  3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกพนัธุ์ในปลูกหอมหวัใหญ่ คือ พนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์ โดยเกษตรกรจะคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีมีอตัรา
การงอกสูง และเหมาะสมกบัการเพาะปลูกในพื้นท่ี เทคนิคการเพาะปลูกจะใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท า
เอง ใช้น ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า  
7 วนัคร้ัง และการสังเกตอาการของพืช และเทคนิคการปลูกหอมหัวใหญ่ ควรปลูกห่างกนั 5-6 น้ิว
ต่อตน้ และตอ้งมีความเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดเป็นอยา่งมากจึงไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและเสียหาย
นอ้ย  
  4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกพนัธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใชป้ลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยเกษตรกรจะคดัเลือกเมล็ด
พนัธุ์ท่ีมีอัตราการงอกสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณท่ีมีคุณภาพ เทคนิคการปลูกด้วยระบบ
อินทรีย ์เน้นในเร่ืองของคุณภาพของขา้วความปลอดภยัจากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว  เทคนิค
การผลิตพ่นน ้ าหมกัทุก 10-15 วนัหลงัจากด านาได ้15 วนัและเทน ้ าหมกัลงในน ้ า 1 คร้ัง/Crop เม่ือ
ขา้วอายุได้ 1 เดือน เทคนิควิธีในการปลูกใช้การปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 30*35 เซนติเมตร หรือ
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40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้ ก่อนจะน ามาปักจะเพาะกลา้ในนาแบบปกติก่อน 1 เดือนจึงจะ
น ามาปักด า และเทคนิคการปลูกแบบนาโยนซ่ึงจะเพาะกลา้ในถาดเพาะก่อนลงปลูก เพาะตน้กลา้  
15 วนั แต่เร่ิมโยนกล้าอายุ 17 วนัจะดีท่ีสุด ซ่ึงการเตรียมต้นกล้าไว้ล่วงหน้าโดยให้พอดีกับ
ช่วงเวลาในการน าไปปลูกก็เพื่อใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีมีคุณภาพดี เป็นตน้ 
 แนวทางท่ี 3 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้นการลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน  และการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้
เกษตรกรทราบแนวทางการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบั
เกษตรกรแลว้ แต่ยงัไม่ทราบวา่สามารถลดตน้ทุนไดห้รือไม่ หรือมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นนกัวิจยัจึง
ไดท้ าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตกบัผลผลิตท่ี
ผลิตไดจ้ากปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2561 พบวา่ การผลิตของกลุ่มเกษตรกรจากการลดตน้ทุนรวม
ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลด
การใช้ปุ๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุอาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่าค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีมาใช้เพื่อการเกษตรลดลง
อย่างเห็นได้ชดัเจน แต่จะมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชส้ารอินทรียเ์น่ืองจากเกษตรกรลดการใช้
สารเคมีและหนัมาท าเกษตรแบบอินทรียม์ากขึ้น สรุปค่าประสิทธิภาพไดด้งัตารางท่ี 6.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.1 ค่าประสิทธิภาพของสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 

ชนิดสินค้าเกษตร ค่าประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
1) ล าไย 59.36 
2) เสาวรส 73.39 
3) หอมหวัใหญ ่ 42.32 
4) ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 12.74 

เฉลีย่ 46.95 
ท่ีมา:จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.1   แสดงค่าประสิทธิภาพของสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย
ของประสิทธิการผลิตร้อยละ 46.95 แยกตามชนิดของสินค้าเกษตร ได้แก่  เสาวรส มีค่า
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ ล าไย มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 59.36 
หอมหัวใหญ่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.32 และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 12.74 
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จะเห็นได้ว่า ล าไย และเสาวรส มียงัระยะเวลาในการเก็บเก่ียวยาวจะมีค่าประสิทธิภาพมาก 
เน่ืองจากลดค่าใช่จ่าย ค่าพนัธุ์พืช ค่าการเตรียมดิน และค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะท าก่อนการ
ปลูกพืชเพียงคร้ังเดียวเท่านั้ น จึงเป็นการยืนยนัแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวดั
เชียงใหม่ว่าการส่งเสริมการผลิตล าไย และเสาวรสเพื่อการแข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของ
นนัทิยา หุตานุวตัร (2546) ในการวิเคราะห์จุดแขง็ โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามพืช 4 ชนิด ซ่ึงการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย จุดแขง็และโอกาส
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ การเลือกพนัธุ์ท่ีใชป้ลูกเป็นพนัธุ์อีดอ ซ่ึงเหมาะสมกบัการปลูกใน
พื้นท่ีและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ การควบคุม
ปริมาณและคุณภาพในการผลิตสินคา้เกษตรและผลกระทบจากภยัธรรมชาติในเร่ืองของภยัแลง้ 
และน ้ าท่วม อีกทั้งสินคา้เกษตรยงัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงจึงท าให้อ านาจในการต่อรอง
พ่อคา้คนกลางนอ้ย 2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส จุดแข็งและโอกาสของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั 
คือ กลุ่มเกษตรกรมีผูเ้ช่ียวชาญในด้านการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
จุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย และเกษตรกร
ขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 3) กลุ่มเกษตรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ จุดแข็งและโอกาสของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีส าคัญ คือ  กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้
สารอินทรีย ์ชนิดของพนัธุ์พืช และดา้นการผลิต จุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั 
คือ ดา้นการตลาด เน่ืองจากไม่มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน และราคายงัเป็นไปตามกลไกตลาด 
กลุ่มเกษตรกรจึงไม่สามารถก าหนดราคาได้ 4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี จุดแข็งและ
โอกาสของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ ระบบการปลูกขา้วอยูใ่นระดบัอาหารปลอดภยั จุดอ่อนและ
อุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ มีกลุ่มในลกัษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้น การแข่งขนัทาง
การตลาดสูง  
 จากศักยภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่มีศักยภาพการผลิตใน
ระดบัสูง มีปัญหาทางการตลาด ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีแก้ไดย้าก ดงันั้นการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้
เกษตรกรไดก้ าไดม้ากขึ้น  
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 จากการการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลงัการน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ี พรชยั เจดามาน (2556) ท่ีไดส้รุป
คือ การผลิตของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่จากการลดตน้ทุนรวมลดลง 
เน่ืองจากการตรวจดินท าให้เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใชปุ้๋ ยเคมีใน
ส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุอาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียงั
เห็นไดว้่าค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีมาใชเ้พื่อการเกษตรลดลงอย่างเห็นไดช้ดั แต่จะมีค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มขึ้นจากการใชส้ารอินทรียเ์น่ืองจากเกษตรกรลดการใชส้ารเคมีและหนัมาท าเกษตรแบบอินทรีย์
มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยัของกุศล ทองงาม (2547) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาชลประทาน และนาน ้ าฝน จงัหวดัเชียงใหม่ และจิราพร ปาลี, กมล งามสม
สุข และเยาวเรศ เชาวน์พูนผล (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตขา้ว
เหนียวในอ าเภอหางดงและอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพทางการผลิตของเกษตรกรมากท่ีสุดร้อยละ 60 คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค
ของเกษตรกร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในดา้นเทคนิคการ
ผลิตดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีการประยุกตใ์ชวิ้ธีการดว้ยการลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย 
สอดคลอ้งกับงานของ L.O. Akhilomen and group (2015) ท่ีระบุว่าการลดตน้ทุนการผลิตจะช่วย
ใหป้ระสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  ควรต่อยอดผลการวิจัยในประเด็นของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรในแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน และขยายการผลิตสินคา้
เกษตร 25 ชนิด ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวหอมมะลิ ข้าวแดงมะลิ  หอมหัวใหญ่  ล าไย กาแฟ 
อะโวคาโด สตอเบอร์ร่ี ส้ม เสาวรส แมคคาเดเมีย บ๊วย ชา ฝร่ัง ดอกกุหลาบ ผกัสลัด มะม่วง
น ้ าดอกไม ้กลว้ยน ้ าวา้ กลว้ยหอม มลัเบอร์ร่ี (ลูกหม่อน) เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เมล่อน 
และปลานิล ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2) 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 




