
 

 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัได้พฒันาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและ
พฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 6 ประเด็น คือ 1) การตลาดน าการผลิต : 
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 3) ระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) 4) การจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 5) การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี 6) การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
ของกลุ่มเกษตรกร 17 กลุ่ม มีผลการประเมิน ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรในแต่ละประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) อตัราการ

เปลีย่นแปลง ก่อน หลงั 
1) การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากล 
83.44 87.19 18.75 

2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทาง
ปฏิบติั 

69.41 69.41 0.00 

3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS) 

73.41 75.00 7.95 

4) ก ารจัดท าระบบควบคุ มภายใน  ( Internal 
Control System : ICS) 

65.65 62.59 -18.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรในแต่ละประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) (ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) อตัราการ

เปลีย่นแปลง ก่อน หลงั 
5) การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อ

ทดแทนการใชส้ารเคมี 
80.91 87.73 68.20 

6 )  ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร เก ษ ต ร ท่ี ดี  (Good 
Agricultural Practice : GAP) 

47.62 45.24 -17.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.1 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรในแต่ละประเด็น (กลุ่ม
เกษตรกร) พบวา่ ประเด็นท่ี 5 การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี มี
อัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นร้อยละ 68.20 รองลงมาคือ ประเด็นท่ี การตลาดน าการผลิต : 
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75 ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) มีอัตราการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 7.95 ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแนวทางปฏิบัติ  ไม่มีอัตราการ
เป ล่ียนแปลง การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 18.00 และการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : 
GAP) มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 17.00 
 
ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรมของเกษตรในแต่ละประเด็น  
 (กลุ่มเกษตรกร)  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) 
1) การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 85.32 
2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 69.41 
3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 

System : PGS) 
74.21 

4) การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 64.12 
ท่ีมา: จากการวิจยั  
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรมของเกษตรในแต่ละประเด็น  
 (กลุ่มเกษตรกร) (ต่อ) 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) 
5) การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 84.32 
6) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 46.43 

เฉลีย่รวม 70.63 
ท่ีมา: จากการวิจยั  

 จากตารางท่ี 6.2 แสดงภาพรวมผลการประเมินประสิทธิภาพหลงัการอบรมของเกษตรใน
แต่ละประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) มีค่าเฉล่ียรวม 70.63 พบวา่ การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล มีค่าเฉล่ีย 85.32 รองลงมาคือ การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการ
ใช้สารเคมี มีค่าเฉล่ีย 84.32 ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS) มีค่าเฉล่ีย 74.21 ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 
มีค่าเฉล่ีย 69.41 การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) มีค่าเฉล่ีย 64.12 
และการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) มีค่าเฉล่ีย 46.43 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรทั้ง 17 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดศึ้กษาบริบทชุมชน และบริบทกลุ่มเกษตร 
และกลุ่มนกัวิจยัจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดวงกมล บูรณสมภพ (2557) ท่ีกล่าว
ว่า หน่ึงในกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการพฒันาเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย ไดแ้ก่กลยุทธ์ท่ี มุ่งเน้น
ไปท่ีการให้ความรู้และการจดัการ นวตักรรมเกษตรอินทรีย ์โดยจดักิจกรรมผ่าน 6 โครงการ คือ  
1) การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ  3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS) 4) การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 5) การจัดท า
ปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใช้สารเคมี  6) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP) แลว้พบวา่กลุ่มเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ี 6 การ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ศกัยภาพผ่าน 6 โครงการดงักล่าวตอ้งอาศยัความ
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ร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือน คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาค
ประชาชน สอดคลอ้งกบั กาญจนา สุระ (2556) 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ  
  1) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย ควรต่อยอดผลการวิจัยในประเด็นของการวิเคราะห์
มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน และขยายการผลิตสินคา้เกษตร 25 
ช นิ ด  ได้แ ก่  ข้ าวไรซ์ เบ อ ร์ ร่ี  ข้าวหอมมะลิ  ข้ าวแดงมะ ลิ  ห อมหั ว ให ญ่  ล าไย  ก าแฟ 
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 
 
 
 




