บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาศักยภาพชุ มชนเกษตรในจังหวัดเชี ยงใหม่ และพัฒนา
ศักยภาพภาคการเกษตรของชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่ ในประเด็นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
สิ นค้าเกษตรของชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ให้มีศกั ยภาพการแข่งขันในอาเซี ยนอย่างสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์
เชิ งปริ มาณจากข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการด้วยความสมัครใจผ่านองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 12 ตาบล 14 กลุ่มเกษตรกร ที่มีศกั ยภาพด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
เมื่ อเปรี ยบเที ยบในระดับ ประชาคมอาเซี ย น อาศัย วิธี ก ารวิจยั แบบมี ส่ วนร่ วม (PAR) วิเคราะห์
ศักยภาพด้วย SWOT analysis และ Diamond Model ของ Michael E. Porter อภิปรายผลด้วยข้อมูล
สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยในลักษณะของสถิติเชิ งพรรณนา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาของ
โครงการด้วย 6 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรและสามารถหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรของชุ มชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศกั ยภาพการแข่งขันในอาเซี ยน
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า ศัก ยภาพของกลุ่ ม เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ ท้ งั 14 กลุ่ มเกษตรกร
ในส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า มีจุดแข็งคือ สิ นค้าของกลุ่มเกษตรกรมี คุณภาพและมี
ตลาดรองรับ แต่ยงั คงมีจุดอ่อนคือ มีความต้องการเพียงในระดับชุมชน ตลาดไม่มีความหลากหลาย
ส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาสที่สาคัญคือ กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานที่คอยให้
ความช่วยเหลือทั้งด้านความรู ้และเงินทุน แต่อุปสรรคที่สาคัญคือ มีการแข่งขันของสิ นค้าเกษตรใน
ตลาดค่อนข้างสู ง
จากศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ ดังกล่าวสามารถนามาสร้างแนวทาง
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร ให้มีศกั ยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซี ยนอย่าง
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 6 ประเด็น ซึ่ งประเด็นที่สาคัญที่สุด
คือ การใช้ทรัพยากรในการดาเนิ นการด้านการเกษตรของกลุ่ม ซึ่ งผลสาเร็ จของกลุ่มนั้นได้มาโดย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยทาการผลิตให้ได้มากที่สุด (ร้อยละ 26.19) รองลงมา คือ
เกษตรกรควรมี ก ารวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต ด้า นการเกษตรอย่า งเป็ นระบบ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดจากทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่คงที่
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ (ร้ อยละ 23.81) ประเด็น

ค

การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับ
การผลิตของตนเอง (ร้อยละ 21.43) ประเด็นการรวมกลุ่มและสร้างเครื อข่ายด้านการเกษตร เพื่อให้
เกิดการช่วยเหลือด้านการผลิต การให้ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน การสร้างตลาดร่ วมกัน เป็ นส่ วนหนึ่งที่
ช่ วยในด้านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตแก่ เกษตรกรโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุ ดด้วย (ร้ อยละ
11.91) ประเด็นกลุ่มเกษตรกรควรทาบัญชีฟาร์ ม โดยการจดบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะต้นทุนการผลิต
(ร้อยละ 9.52) และประเด็นสุ ดท้าย คือ เกษตรกรและกลุ่ มเกษตรกร ควรมีความกระตือรื อร้ นใน
การหาความรู ้ ด้า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรอย่างสม่ า เสมอ และพร้ อ มรั บ
การเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาด้านการผลิ ตจากหน่ วยงานที่ ม าให้ค วามรู ้ ม ากขึ้ น (ร้ อยละ 7.14) ทั้ง นี้
การวิจยั ในระยะต่อไปควรที่จะศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซี ยนที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรชุ มชน
ท้องถิ่ น จังหวัดเชี ยงใหม่ ในด้านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตรของทุ ก ชุ ม ชนทั้ง
207 ชุ ม ชนในจังหวัดเชี ย งใหม่ หลังจากนั้น ท าการคัด เลื อ กชุ ม ชนที่ มี ศ ัก ยภาพ เพื่ อ น ามาเป็ น
ตัวแทนของชุ มชนในการวางแผนการพัฒนาการเกษตรด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้า
เกษตร บนพื้ นฐานปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ในจังหวัด เชี ยงใหม่ ต่ อจากนั้น การวิจยั ควร
บูรณาการการทางานกับชุ มชนนอกจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายของการขยายผลการวิจยั ให้
เกิดประโยชน์ของการนาไปใช้ให้มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสิ นค้าเกษตรร่ วมกับชุ มชนในประเทศอาเซี ยนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสิ นค้า
เกษตรอย่างยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด
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Abstract
This research aims to 1) study the potentialities of agricultural communities and 2) to
develop the potentialities for increasing the production of Chiang Ma agricultural products
communities to compete in ASEAN community. Sample consisted of 14 groups of agriculturists
whose production were efficient in ASEAN community. Participatory action research, SWOT
analysis and 6 dimensions from Michael E. Porter’ Diamond Model were used to evaluate the
achievement
The study found that the strengths of agricultural communities were that their products
have good quality and have market support. Their weaknesses were that products were only
needs in communities, markets have no varieties . However, a lot of organizations helped and
supported them both knowledge and budgets. The threats were that markets have high
competitions. Guidelines to increase the efficiency of agricultural products’ production were as
follow; 1) use resources efficiently (20.19%); 2) plan and control the production systematically
(23.01%); 3) select appropriated resources with production (21.43%); 4) form and establish
networks of agriculture (1 1 .9 1 % ); 5 ) make the farm accounting (9 .5 2 % ) and 6 ) seek for
knowledge to increase the efficiency of production continuously (7 . 1 4 % ) . The impact of
ASEAN community in 9 countires regarding the efficiency of production should be studied for
the next phase. The potential communities should be selected and have integrated plan to
develop agricultural communities with other organizations which may be useful for the
performance.

