
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 256210

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน 
สูวิสาหกิจชุมชนเกษตร จังหวัดเชียงใหม*




                 ชัยรัตน  นทีประสิทธิพร1**   ,     ณกานต  อนุกูลวรรธกะ2

               Chairat  Nateeprasittiporn1**   ,    Nakhan  Anukunwathaka2

1ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 ประเทศไทย
1Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Rajabhat Chiang Mai University
202 Chang Puak Road, Chang Puak Sub-district, Muang District,

Chaing Mai Province, 50300, Thailand

2ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 ประเทศไทย

2Department of Social and Cultural Studies, 
 Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Chiang Mai University

202 Chang Puak Road, Chang Puak Sub-district, Muang, 

Chiang Mai Province, 50300, Thailand

รบัตนฉบบับทความ: 25 พฤษภาคม 2561 ปรบัปรงุบทความ รอบที ่1: 7 กมุภาพนัธ  2562  ตอบรบัตพีมิพบทความ: 13 มกราคม 2563
ปรับปรุงบทความ รอบที่ 2: 19 พฤศจิกายน 2562____________________________________________________________________________________________________

 
 

*บทความน้ีปรับปรุงจากงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหมอยางสรางสรรคสูประชาคม
 เศรษฐกจิอาเชยีน  โดยไดรบังบประมาณสนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาต ิ(วช.) พ.ศ. 2560   และ พ.ศ. 2561  
**ผูเขียนหลัก 
    อีเมล: Chairat_tha@hotmail.com

บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเพ่ือศึกษา 1) ความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตร 

2) ศักยภาพ  จุดแข็ง จุดออน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน และ 3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุมเกษตรชมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม เกบ็ขอมลูจากสมาชกิกลุมชมุชนการเกษตรในจงัหวดัเชียงใหมดวย

การคัดเลือกแบบเจาะจง 120 คน โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดาน

การเกษตร 16 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บขอมูลจากการ
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ประชุมกลุมยอยผูมีสวนไดเสีย และกลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง           

40 คน โดยใชแบบวิเคราะหศักยภาพของกลุมวิสาหกิจการเกษตร วิเคราะหขอมูลดวย SWOT Analysis                    

ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับความรูในแตละดานของกลุมการเกษตรมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง 2) จุดแข็ง                   

คือ มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จุดออน คือ มีอํานาจตอรองพอคาคนกลางนอย โอกาส คือ ไดรับการ

สนบัสนนุจากหลายภาคสวน อปุสรรค คอื มกีารแขงขนัทางการตลาดสูง และ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ 

ไดแก กลุมขาวควรรวมมือกับสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตรในการแลกเปลี่ยนความรู กลุมลําไย                            

ควรใชแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานท่ีถูกกฎหมาย กลุมพืชผักควรรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง                            

กลุมผลไม ควรรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองกับผูบริโภค กลุมแปรรูปสินคาเกษตร ควรใชสื่อออนไลน                                                             

ในการประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคา

คําสําคัญ 
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ  วิสาหกิจชุมชนเกษตร  จังหวัดเชียงใหม

Abstract  
 The objectives of this research were to 1) examine the knowledge in agricultural                              
management processes 2) investigate operational strengths, weaknesses, problems and threats 
and 3) explore the guidelines for improving the potential of farming community groups in Chiang Mai 
province. The purposive sampling method was used to collect the data from 120 group members. 
The test containing 16 aspects of the knowledge in agricultural management was administered and 
the data were analyzed for mean and standard deviation. The purposive sampling method was 
also applied to select stakeholders for a focus group discussion and 40 agricultural group members 
in the province by using the potential analysis for the agricultural enterprise groups. The data were 
analyzed by using the SWOT Analysis. The research results revealed that 1) their knowledge level 
on each aspect was at a moderate level 2) their strength was their specialized knowledge.                            
Their weakness were that they had little negotiation power against middlemen. Their opportunity 
were that they received support from various sectors and their threat were that market competition 
was high. 3) The potential development guidelines were as follows: the rice production groups 
should collaborate with educational institutions and other farming groups to share their knowledge; 
the longan production groups should employ legal migrant workers from neighboring countries; 
the vegetable production groups should work collaboratively in order to empower themselves;                   
the fruit production groups should form into a group to create negotiation power against                                 
consumers; and  the agro-processing groups should exploit online media to publicize their products 
and establish a central market for their product distribution. 
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บทนํา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ เนนภาคการเกษตรเปนพื้นฐานที่สําคัญ                   

จากนั้นจึงขยายไปสูภาคอุตสาหกรรมอื่น แตอยางไรก็ตามระบบเกษตรของกลุมประเทศเหลานี้ มีฐาน                     

การผลิตอยูในชนบท และมีรูปแบบการผลิตเปนแบบยังชีพเปนหลัก (John & Mellor, 1961 as cited in 

Cheamuangphan, Wiboonpongse, Chaovanapoonphol & Sriboonchitta, 2013) เชนเดียวกับประเทศไทย

ที่ยังเปนเกษตรแบบยังชีพ หรือการเกษตรแบบครัวเรือน แตมีบางสวนที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมเกษตร                     

ในชุมชนตาง ๆ เพื่อผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งยังไมมีหนวยงานใดเก็บขอมูลทางสถิติของกลุมตาง ๆ                   

เหลานี้วามีจํานวนเทาใด แตเมื่อสืบคนขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติประเทศไทยพบวา มีผูถือครอง                    

ทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) จํานวน 5.9 ลานราย เทียบกับสถิติจาก                        

การจดทะเบียนวิสาหกิจในป พ.ศ. 2560 พบวามีเพียง 88,032 แหง นั่นแสดงวายังมีจํานวนเกษตรกร                         

แบบยังชีพ และกลุมเกษตรชุมชนอยูอีกเปนจํานวนมากที่ยังขาดการสํารวจ และอาจเปนกลุมที่มีศักยภาพ 

สามารถพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชนได

 จังหวัดเชียงใหม มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 12,566,910 เปนพื้นที่

ทางการเกษตรรอยละ 12.82  หรือ 1,835,425 ไร (Governor's Office of Chiang Mai Province, 2018)                   

เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มีมูลคา 194,893 ลานบาท (ขอมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2559)                    

มาจากภาคเกษตร รอยละ 22.14  ภาคอุตสาหกรรม  รอยละ 10.12   และภาคบริการ  รอยละ 67.83                              

จะเห็นไดวาถึงแมในปจจุบันจังหวัดชียงใหมจะเปนสังคมเมือง แตเมื่อพิจารณาในสัดสวนพื้นที่ และ                   

ผลิตภัณฑมวลรวมแลวเปนการยืนยันไดวาการเกษตรเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ                 

สังคมภายในจังหวัด

 ดวยเหตุนี้   คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลุมเกษตรชุมชนขนาดเล็ก ที่ยังไมเปนที่รู จักใน                    

จงัหวดัเชยีงใหมจาํนวน 20 กลุม โดยการสาํรวจทีม่าจากการตอบแบบสอบถามถงึสภาพทางการเกษตร และ

กลุมเกษตรกรท่ีมีความตองการใหทางคณะวิจัยเขาไปศึกษาเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสอบถาม                           

ถึงศักยภาพที่จะพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการศึกษาของ Suthiphasilp (2017) พบวา

เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมยังขาดความรูดานการตลาดสินคาเกษตร  ขาดการวางแผนการผลิตใหเหมาะสม

กับการตลาด  ซึ่งปจจัยท่ีจะสามารถเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรไดคือ การรวมกลุมทางการเกษตร           

(Khunthongjan, 2016) ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในฐานะผูมีบทบาทในการพัฒนา                      

ทางดานการเกษตรตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีนักวิชาการเกษตรประจํา                   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทําหนาที่ในการสนับสนุนการรวมกลุมและการทําการเกษตรภายในพ้ืนที่                           
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ใหสามารถทําการเกษตรที่ เหมาะสมตามเขตพื้นที่การปกครอง คณะวิจัยจึงเริ่มต นการศึกษาที่                           

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนผูใหขอมูลเบื้องตน (Key Information) อันนําไปสูงานวิจัยในชิ้นนี้               

ทีเ่ปนการศกึษาความรูความเขาใจในดานการเกษตรของเกษตรชมุชน และเพ่ือศกึษาศกัยภาพของกลุมชมุชน

การเกษตรใหสามารถพัฒนาไปเปนวิสาหกิจชุมชนในระดับประเทศได ถึงแมยังไมมีขอพิสูจนทางเศรษฐกิจ

และสังคมวา วิสาหกิจการเกษตรดีกวาเกษตรชุมชน แตการทราบถึงศักยภาพ และแนวทางจะทําใหผูสนใจ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะกับกลุมของตนได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรของกลุมเกษตรชุมชน                 

ในจังหวัดเชียงใหม

 2. เพือ่ศกึษาศักยภาพ  จดุแขง็ จดุออน ปญหา และอปุสรรคในการดําเนนิงานของกลุมเกษตรชุมชน

ในจังหวัดเชียงใหม

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กลุมเกษตรชุมชน

      เกษตรชุมชน เปนการใชพื้นที่ในชุมชนทําการเกษตรแบบด้ังเดิม ซึ่งพัฒนาการของเกษตร                    

ตามความหมายของ Department of Agricultural Extension (2013) ไดกลาวถึงลําดับความสําคัญ                             

เริ่มตั้งแตองคกรเกษตรกรที่ไมเปนนิติบุคคล เปนการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีทั้งการรวมตัวกัน                                    

อยางเปนทางการ และการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ซึ่งเกษตรแบบชุมชนเปนกลุมที่เกิดข้ึนเอง                              

โดยธรรมชาติ หรือ เกิดจากการสงเสริมของหนวยงานหรือองคการที่เกี่ยวของ และมีการจดทะเบียนกับ                     

ทางราชการ มีโครงสรางการดําเนินงานและระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจน แตไมมีกฎหมายรองรับ เชน                                

กลุมแมบานเกษตรกร กลุมอาชีพการเกษตร กลุมยุวเกษตรกร ซึ่งเกิดข้ึนโดยการสงเสริมของกรมสงเสริม

การเกษตร จนนํามาสูระดับการพัฒนาทางดานการรวมกลุมทางการเกษตร 

  Department of Agricultural Extension (2018, 41) ไดจําแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชน                      

ไวมี 3 ประเภท คือ 1) วิสาหกิจชุมชนทดแทนการพ่ึงพาภายนอกชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนา                                   

ของเศรษฐกิจที่เนนการลดรายจายของเกษตรกรและชุมชน 2) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตและทรัพยากร 

หมายถึง ชุมชนผลิตสินคาทางการเกษตร และมีการประกอบการเพื่อนําผลผลิตและทรัพยากรมาสราง

ผลิตภัณฑ 3) วิสาหกิจชุมชนบริการ เปนการประกอบการท่ีมีทักษะภูมิปญญา และความคิดสรางสรรค                   

เพื่อใหบริการกับเกษตรกรในครอบครัว ชุมชน และบุคคลท่ัวไป

  ในจังหวัดเชียงใหมมีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนท้ังหมดอยู  2,659 แหง ไดทําการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแลว จํานวน 2,496 แหง อยู ในระดับดี 781 แหง คิดเปนรอยละ 31.29 
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ระดับปานกลาง 1,360 แหง คิดเปนรอยละ 54.49  ระดับปรับปรุง 355 แหง คิดเปนรอยละ 14.22                                  

(Department of Agricultural Extension, 2018)

 2. การพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน

  2.1 ความหมายของคําวาศักยภาพ

                      คาํวา ศกัยภาพ ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  ฉบบั พ.ศ. 2542 (Royal Institute, 
1999, 1, 095) ไดใหความหมายของคําวา ศักยภาพ ไววา ภาวะแฝง อํานาจ หรือคุณสมบัติ ที่แฝงอยูใน                  
สิ่งตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได  
   Achawanitkul (2001, 21-25) ไดใหความหมายของคําวาการพัฒนาศักยภาพ วา                     
หมายถึง “การเขาใจในตนเอง รูตนเอง วาตอนน้ีเราทําอะไรอยู มีอะไรบกพรองบาง สํารวจตัวเองใหถี่ถวน 
ปรับปรุงแกไขพัฒนาไปสูจุดมุงหมาย”
   Department of Agricultural Extension (2013)  ไดกําหนดการประเมินศักยภาพ                    
กิจการชุมชนตามการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้  1) ผูนําและการบริหาร เปนการประเมินความสามารถ
การบริหารจัดการในประเด็นเปาหมายธุรกิจ โครงสรางองคกร กฎระเบียบ การเงินบัญชี และความสามารถ
ของผูนํา 2) การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  3) การบริหารการตลาด  การกําหนดลูกคา                              
การหาเครือขายแหลงจําหนาย  4) การจัดการความรูและขอมูล เปนการหาความรูใหมมาดําเนินงาน                                 
มีการสื่อสารขอมูลขาวสาร 5) การบริหารสมาชิก เปนการดําเนินงานพัฒนาสมาชิก  การประชุมของสมาชิก
อยางสมํ่าเสมอ และ 6) การจัดการสินคาหรือบริการ มีขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคาที่ผลิต 
   สาํหรับคาํศัพทเชงิปฏิบตักิาร ศกัยภาพกลุมเกษตรชุมชน หมายถึง ความสามารถ หรือ 
คณุลกัษณะดานตาง ๆ   ของกลุมเกษตรชมุชนทีจ่ะพฒันาขึน้ได หากไดรบัการแนะนาํ หรอืช้ีแนวทางในทาํงาน

ที่เหมาะสม

  2.2 การวิเคราะหศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน

   จากการศึกษาของ Akkho, Chaihirankit,  Onrit & Juntarukka (2017)  เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพกลุมเกษตรกรทาขุนแผน ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพของเกษตรชุมชนไดใชวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองจากสมาชิกในกลุมโดยใช SWOT                             
Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรใน 5 ดาน ผลปรากฏวา 
กลุมเกษตรกรมีศักยภาพตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานผูนําที่มีความเขมแข็ง กลาเสี่ยง มีความสามารถในการบริหาร
จดัการ 2) ดานการดาํเนนิงาน กลุมมกีารประชมุวางแผน ปรับปรงุงาน 3) ดานการจดัการความรู กลุมเกษตรกร
มีความรูที่สามารถนํามาถายทอดได ซึ่งมีการอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชนอยูเสมอ 4) ดานบริหารสมาชิก 
มีการรวมแรงรวมใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม 5) ดานการจัดการสินคาและบริการ กลุมมีประสบการณ                  
และมีการพัฒนาความคิดขยายการผลิตและลดตนทุน แตจุดออนหรือปญหาคือ ชองทางการตลาด                    
และการจัดทําบัญชี สวนโอกาส คือ ผลิตภัณฑมีชื่อเสียง และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
   สาํหรบัปจจยัความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนน้ัน Chanthawongsri (2004) ซึง่ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดระบุวา ปจจัยตาง ๆ 
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ที่สงผลตอความสําเร็จประกอบดวย 1) ปจจัยดานการผลิต โดยแตละกลุมตองพิจารณาถึงความไดเปรียบ

หรือโอกาสในสินคาที่กลุมผลิตจะสามารถดํารงประโยชนและสรางรายไดใหแกกลุม 2) ปจจัยดานการตลาด 

คือ สามารถหาตลาดมารองรับผลผลิตที่ผลิต 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ ทั้งในลักษณะตัวแทน และ              

การมีสวนรวมในกลุม 4) ปจจัยดานการเงิน  ไดแก การลงหุน การทําบัญชี การจัดสรรผลกําไร เปนตน                          

5) ปจจัยดานการมีสวนรวมในกลุมวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกภายในกลุม หรือชุมชนในกิจกรรมตาง ๆ                         

6) ปจจัยที่เกี่ยวกับความเปนผูนํา  ผูนํามีบทบาทหนาที่สําคัญในตัดสินใจริเร่ิมการเสนอแนวทางเลือกและ     

ดําเนินการ 7)  ปจจัยดานแรงงาน สามารถใชแรงงานท่ีมีอยูในชุมชนน้ัน สรางกิจกรรมและอาชีพ 8) ปจจัย               

ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก โดยการเขามาของสถาบันจากภายนอกนี้สวนใหญแลว จะเปนการ

เขามาใหความชวยเหลือท้ังในสวนของเงินทุนและการพัฒนาความรูความสามารถ ตลอดจนการฝกทักษะ               

ใหแกชาวบาน 9) ปจจัยที่เกี่ยวกับสมาชิก สมาชิกควรตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินงาน                          

หรอืกจิกรรมทีต่นเขาเปนสมาชกิ และ 10) ปจจยัทีเ่กีย่วกบัขอมูลขาวสาร โดยกลุมตองมีการตดิตอกบัสมาชกิ

อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ มีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางผูนํา สมาชิก และระหวางกลุม 

หรือบุคคลหรือองคการภายนอก

   โดยท่ัวไปในการวิเคราะหศักยภาพมักจะมีเคร่ืองมือตัวหน่ึงท่ีเรียกวา SWOT Analysis 

มาใช ซึ่ง SWOT Analysis เปนเครื่องมืออยางงายที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใชเปนแนวทางใน

การสนับสนุนการตัดสินใจอยางเปนระบบ ถูกนํามาใชคร้ังแรกในป ค.ศ. 1960 จนถึงปจจุบัน (Phadermrod, 

Crowder & Wills, 2016) การใชเครื่องมือ SWOT Analysis มีความสําคัญตอการวางแผนเชิงกลยุทธ                           

ขององคการ  ไมวาองคการน้ันจะอยูในรูปแบบบริษัทหรือชุมชน  ทั้งนี้จากกรณีศึกษากลุมอาชีพในชุมชน      

การนํา SWOT Analysis มาเปนเคร่ืองมือในการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งทําใหไดกลยุทธ                    

ที่อยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน อันจักนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในดานตาง ๆ                  

ของชุมชนตอไป (Parinyasutinun, 2016)  ทั้งนี้พบวา ในรายงานการศึกษาวิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ตามพื้นที่ตาง ๆ หลายเรื่อง มีการนํา SWOT Analysis มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจ

ชุมชน (Saengthong, 2010 ; Yangprayong, 2016 ; Kraisanti & Kumsri, 2016)

   จากขอมูลดังท่ีกลาวขางตน การหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน             

ตองพิจารณาในหลายประเด็นทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่ง SWOT Analysis เปนเครื่องมือหนึ่ง             

ที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพชุมชนเพื่อหาแนวทางหรือกลยุทธในการสนับสนุนกลุมชุมชนเกษตรซึ่งเปนไป

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจของกลุมเกษตรชุมชน                       

โดยรวมทั้ง 20 แหงในจังหวัดเชียงใหม เพื่อหาคาระดับความรูโดยเฉล่ีย จากนั้นนํา SWOT Analysis  มาเปน

เครื่องมือในการใชวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งเปนมิติหนึ่งในการประเมินศักยภาพโดยการพิจารณาจาก
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 1. การพิจารณาปจจัยภายในจากตัวแบบ 7S 

  วิเคราะหปจจัยภายในจากตัวแบบ 7S ตามแนวคิดของ Waterman, Peters & Phillips (1980, 

17) ไดแก บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) รูปแบบบริหารการจัดการ (Style) คานิยมรวมกัน (Shared Value)  

โครงสรางองคการ (Structure)  ระบบ (System)  และกลยุทธ (Strategy)

 2. การพิจารณาปจจัยภายนอกโดยใช PEST Analysis 

  ตามแนวคดิของ Kaplan & Norton (2008, 75-85) ซึง่ประกอบดวยปจจัยทางดานนโยบาย และ

การเมอืง (Politics) ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ (Economics) ปจจัยทางดานสงัคม (Social) และปจจยัทางดาน

เทคโนโลยี (Technologies) 

  เมื่อไดขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซ่ึงนํามาสูแนวทางในการพิจารณาหาจุดแข็ง               

จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวนําประเด็นดังกลาวมาจัดทํา SWOT MATRIX เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 

สูวิสาหกิจชุมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม

 

 

         

             

SWOT MATRIX 

ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรชุมชน

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยคณะวิจัย                              

ไดเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 210 องคกรปกครองสวนทองถิ่น                

ทั้ง 25 อําเภอ เขารวมประชุมเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือสอบถามถึงสภาพทางการเกษตร และ                                 

กลุ มเกษตรกรท่ีมีความตองการให ทางคณะวิจัยเข าไปศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาศักยภาพ                                                            

ระบบการบริหารจัดการ เพื่อรวมกันหาวิธีในการเพ่ิมศักยภาพไปสูวิสาหกิจชุมชน หลังจากน้ันกําหนด                           

กลุมตัวอยางในการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
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 1. ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง             

จากสมาชิกกลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 ชุมชน จากความตองการของกลุม และ                  

การเสนอโดยเจาหนาที่เกษตร และผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมจํานวนทั้งส้ิน 120 คน                     

ซึ่งนอกเหนือจากกลุมชุมชนเกษตรที่เขารวมแลวยังมีกลุมวิสาหกิจชุมชนอีก 4 กลุมที่ตองการเขารวมทั้งจาก

ความตองการของตนเอง เน่ืองจากตองการเขามาแลกเปล่ียน เพื่อยกระดับศักยภาพของตนและ                                         

จากการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจากเห็นวากลุมเหลานี้มีความพรอมที่จะยกระดับ 

เนื่องจากสภาพในปจจุบันยังเปนกลุมที่เปนการรวมกลุมแบบหลวม ๆ ไมไดมีการศึกษาศักยภาพของ                          

กลุมอยางจริงจังกอนการรวมตัว

  รายชื่อกลุมเกษตรกรที่สนใจประเด็นการวิเคราะหมูลคาเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

ภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม 1) กลุมขาว ไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ทต.นํ้าแพร

พัฒนา เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย อบต.หวยทราย กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว ทต.ออนใต และกลุมเกษตรกร

ปลูกขาวอินทรีย ทต.บานแม 2) กลุมลําไย ไดแก  กลุมเกษตรกรลําไยจัมโบ ทต.ชมภู กลุมเกษตรกรแปลง

ใหญ ผูปลูกลําไย ทต.หนองแฝก กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ตําบลทาวังพราว อบต.ทาวังพราว และ                                

กลุมเกษตรกรปลูกลาํไยปลอดภยั อบต.นํา้บอหลวง 3) กลุมพชืผกั  ไดแก  กลุมวสิาหกจิชมุชนแมทาออรแกนคิ 

อบต. แมทา กลุมเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพษิ ทต. สนัปาเปา เกษตรกรผูปลูกผักไฮโดรโปนิกส ทต.หนองหาร 

เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ อบต.นํ้าบอหลวง วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง (P.J. ฟารม)                     

ทต.ยุหวา กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อบต.นํ้าแพร และกลุมเกษตรอินทรียปลูกผักบานกาด 

(หอมหัวใหญ) อบต.บานกาด  4) กลุมผลไม ไดแก  เกษตรกรผูปลูกเมลอนอินทรีย ทต.แมทาชาง และเกษตรกร

ผูปลูกเสาวรสอินทรีย อบต. บานหลวง 5) กลุมแปรรูปสินคาเกษตร ไดแก กลุมชุมชนประมงครบวงจรทองถิ่น

ตําบลชมพู ทต.ชมภู กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบานสันกอเก็ต อบต.บานกลาง และ                                 

กลุมเกษตรกรปูหมืน่ลาหูโฮมสเตย อบต.บานหลวง  จากนัน้คณะวจิยัไดแจกแบบทดสอบความรูความเขาใจ

กระบวนการจัดการทางดานการเกษตรท้ัง 16 ดาน วิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ                   

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรตามคะแนนเฉล่ีย

ตามเกณฑการประเมินของ Srisa-ard (1989) เปน  5 ชั้น ดังนี้ คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มคีวามรูระดับ                  

มากที่สุด คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความรูระดับมาก คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความรูระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความรูระดับนอย และคาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความรูระดับนอยที่สุด                     

 2.  ขัน้ตอนท่ี 2  กาํหนดกลุมตวัอยางเชงิคณุภาพ โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจงจากกลุมผูมสีวนไดเสีย                            

(Stakeholder) กลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ทั้ง 20 กลุม จํานวน  40 คน ประกอบดวย

เจาหนาทีเ่กษตร 1 ทาน และเกษตรกรพืน้ทีล่ะ 1-2 ทาน โดยกาํหนดเวทกีลางเพือ่เขารวมกระบวนการประชมุ

กลุมยอย (Focus Group) ระดมสมองรวมระหวางผูวจิยั ผูบริหาร และเจาหนาทีใ่นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เจาหนาท่ีเกษตร กลุมเกษตรกร และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามขอมูลเบ้ืองตนในพ้ืนท่ี และกําหนดระดับ              

ความสําคัญความรูทางการเกษตรในดานตาง ๆ และรวมกันวิเคราะห SWOT Analysis ตามประเภทของ
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ผลติผลทางการเกษตร จากนัน้คณะนักวจิยัลงไปยังพืน้ทีท่ัง้ 20 กลุมเกษตรชุมชนเพือ่ทาํเวทปีระชมุกลุมยอย

ในแตละพื้นที่ทั้ง 20 กลุม รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียระดมสมองระหวางคณะผูวิจัย 2 ทาน ผูบริหารของ                 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ทาน เจาหนาที่เกษตรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ทาน ตัวแทน                                

กลุมเกษตรกรในแตละพื้นที่ 2-5 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ซึ่งมีกลุมเกษตรกรที่ไมไดเขารวมในเวที                    

สวนกลางเขารวมดวยเพ่ือมารวมกันวิเคราะห SWOT Analysis อีกครั้งหน่ึงเพ่ือนําผลท่ีไดจากการลงพ้ืนที่                

ทั้ง 20 กลุมการเกษตร มาหาคาเฉลี่ยรวมกัน และสรุปเพ่ือนําผลวิเคราะหศักยภาพกลุมเกษตรชุมชนมาหา

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนสูวิสาหกิจชุมชนเกษตร ตอไป  

ผลการวิจัย
 1. ความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรของกลุมชุมชนการเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหม

  จากการเก็บขอมูลแบบทดสอบความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตร                      

ทัง้ 16 ดาน วเิคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความรูทัง้ 16 ดานของกลุมเกษตร 

ซึ่งผลวิจัยดังแสดงตามแผนภูมิแทง ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1: แสดงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรในแตละดานของ

  กลุมเกษตรชุมชน
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 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย  3.05  และพบวาความรูความเขาใจในแตละดานของกลุมเกษตรชุมชน              

ในแตละดานอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันในทุกดาน ทั้งนี้พบวากลุมเกษตรชุมชน                  

มีระดับความรูความเขาใจดานการจัดการดินและนํ้ามีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  3.33  สวนระดับความรู                          

ความเขาใจดานเครื่องจักรทางการเกษตรมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 2.82   

 2. ศกัยภาพ  จดุแขง็ จดุออน ปญหา และอุปสรรคในการดาํเนนิงานของกลุมเกษตรชมุชน

ในจังหวัดเชียงใหม

  จากการเก็บขอมูลในกระบวนการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) และนาํขอมูลท้ังหมดมาวเิคราะห SWOT Analysis สามารถแยกประเภทการวเิคราะหศกัยภาพ

วิสาหกิจการเกษตรและสรุปได  5 กลุม ดังนี้

  2.1 กลุมขาว 

   2.1.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) ในกลุมมีสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในทกุดาน  ดานการผลติ 

และการทํานํ้าหมักปุยหมักจากประสบการณตรง 2) มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม                          

(สหกรณกรนีเนทและตลาดหางดง) ทัง้ขายสงและขายปลกี 3) สนิคาของกลุมมคีวามตองการในระดบัประเทศ 

4) กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและความรวมมือกันทําอยางจริงจัง 5) กลุมมีการจัดการข้ันตอนในการผลิต

สินคาเกษตรที่ครบวงจร ทั้งโรงสีและการบรรจุแบบถุงสุญญากาศ               

   2.1.2  จุดออน ไดแก 1) มีกลุมในลักษณะเดียวกันเพิ่มมากข้ึน การแขงขันสูง และ                         

2) เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการฟารม

   2.1.3  โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานที่คอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                         

กลุมเกษตรกรมาโดยตลอด 2) ทางกลุมเกษตรกรมีหนวยงานและสถาบันการศึกษาเขามาชวยสนับสนุน                  

ในการจัดการฟารม  และ 3) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับชุมชนจากกลุมลูกคาประจํา               

   2.1.4  อุปสรรค ไดแก  ตลาดยังไมมีความหลากหลาย

  2.2 กลุมลําไย 

   2.2.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) กลุมมีสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในดานการผลติลาํไยจมัโบ 

โดยเฉพาะการลดตนทุนการผลิต 2) สมาชิกกลุมมีผู ที่มีความเช่ียวชาญในดานการผลิต ทั้งการปลูก                               

การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3) การตลาดสินคาของกลุมมีการใชเทคโนโลยี (ระบบอินเทอรเน็ต                    

Webpage และ Line) และใชในการบริหารจัดการของกลุมดวย 4) ผูนําและเกษตรกรมีความเขมแข็ง                                 

มีความสามัคคีกันภายในกลุม 5) พื้นที่ทําการเกษตรเหมาะแกการเพาะปลูกพืชและมีปริมาณนํ้าพียงพอ                

และ 6) เกษตรกรสามารถควบคุมขนาดของผลผลิตใหมีขนาดที่ใกลเคียงกัน

   2.2.2  จุดออน ประกอบดวย 1) เกษตรกรมีอํานาจในการตอรองพอคาคนกลางนอย              

2) ความสามารถในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินคาในการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากกวาที่อื่น              

ยังทําไมไดมากนัก และ 3) สินคาของกลุมมีความตองการในระดับชุมชน ตลาดสินคายังไมกวาง
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                    2.2.3 โอกาส ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีคอยให                         

ความชวยเหลือดานความรูแกเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 2) สินคาเกษตร (ลําไยจัมโบ) มีความตองการของ                

ผูบริโภคในระดับประเทศ และ 3) สินคามีความตองการในระดับประเทศในกลุมลูกคาประจํา

   2.2.4 อุปสรรค ประกอบดวย 1) สินคาเกษตรมีการแขงขันทางการตลาดท่ีสูง 2) คาแรง

ในการเก็บเกี่ยว และแปรรูปสูง และ 3) สภาพอากาศท่ีเปนไปตามฤดูกาล

  2.3 กลุมพืชผัก  

                      2.3.1  จุดแข็ง ประกอบดวย 1) กลุมมีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตในระบบ

เกษตรอินทรีย และปราชญชุมชนดานการเกษตรยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถถายทอดองคความรูในดานผลิตแก

ผูที่สนใจได 2) สินคาเกษตรของกลุมมีคุณภาพในการผลิต โดยจะมีการคัดเกรด (เกรด A จะนําสงขาย)                          

3) สนิคาไดรบัรองมาตรฐาน 3 ระดับจากหนวยงาน ดงันี ้ เครือขายเกษตรแมทา องคกรมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ภาคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตร อินทรียสากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐานทุก ๆ 2 เดือน 4) กลุมมีผู

ที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตทางการเกษตรและเร่ืองปุยอินทรีย สามารถถายทอดองคความรูแกผู ที่                          

สนใจได  5) กลุมเกษตรกรมี Webpage ในการประชาสัมพันธ และขายสินคา 6) สินคาไดรับมาตรฐาน             

ออรแกนิคไทยแลนด 7) กลุมมสีมาชิกทีม่คีวามเช่ียวชาญในดานการผลิต ดานการตลาด และการจัดการบัญชี 

8) พื้นที่ทําการเกษตรเหมาะแกการเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน้ําพียงพอ และ 9) กลุมมีสมาชิกที่มี                           

ความเช่ียวชาญ  ดังนี้  (1) ดานการผลิต การเพาะเห็ด (2) การตลาด การขายในตลาดท่ัวไป (Mass Product) 

ในตลาดทองถ่ิน และตลาดสง Contact (3) การแปรรูปสินคา การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน้ําเห็ด 

(4) การประชาสัมพันธ การออกรานตามงานแสดงสินคาของหนวยงานราชการ เชน OTOP กรมการเกษตร  

และอปท. เปนตน (5) การจัดการบัญชีของกลุม

   2.3.2  จดุออน ไดแก กลุมยงัไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตสนิคาเกษตรไดตามเปา

ของผูบริโภค

   2.3.3 โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานท่ีคอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                        

กลุมเกษตร 2) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศ 3) ตลาดของสินคามีความหลากหลาย                                

มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม และ 4) สินคาเกษตรมีความตองการระดับประเทศใน                      

กลุมลูกคารายใหญ (โรงแรม) ที่เปนลูกคาประจํา

   2.3.4  อุปสรรค ประกอบดวย 1) ตลาดยังไมมีความหลากหลาย 2) อํานาจในการตอรอง

กับพอคาคนกลางยังมีไมมาก 3) สินคาเกษตรมีการแขงขันกัน ทั้งภายในอําเภอและตางจังหวัด

  2.4  กลุมผลไม 

   2.4.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรมสีมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในดานการผลติ 

โดยการปลูกระบบไฮโดรโปนิกส ใชระบบนํ้าหยดควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 2) วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อยางประณีต ดานการตลาด ดานการจัดการบัญชี และสามารถถายทอดองคความรูดานการผลิตได                               

3) มกีารใชเทคโนโลยี (Webpage Facebook และ Line) ในการบริหารจัดการกลุม 4) สนิคามคีวามไดเปรียบ
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ในเร่ืองของสายพันธุที่ใชเปนสายพันธุญี่ปุนแท เนนคุณภาพ มีตลาดท่ีหลากหลายท้ังการขายออนไลน                

ทีม่กีารสงสนิคาผานบรษิทัขนสงเอกชน เคอรี ่เอก็เพรส และการขายท่ีหนาฟารม สนิคาเกษตรมีความหลากหลาย 

(ผลสดและแปรรูปนํ้าเมลอน) 5) การผลิตและความสะอาดของฟารม และ 6) สินคาเกษตรไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ดานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดสีาํหรบัพืช (GAP พชื) จากกรมวิชาการเกษตร 

และการจดทะเบียนพาณิชย

   2.4.2   จดุออน ประกอบดวย 1) สนิคามคีูแขงทางการตลาดเพิม่มากขึน้ และ 2) เกษตรกร

ยังไมสามารถผลิตสินคาเกษตรในปริมาณที่มากพอกับความตองการได เนื่องจากทางกลุมเนนคุณภาพ                     

ในการผลิตที่สูง

   2.4.3  โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานที่คอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                       

กลุมเกษตรกรในดานการผลิตและการตลาด และ 2) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศและ                    

กลุมลูกคาประจํา

   2.4.4   อุปสรรค ไดแก สินคาเกษตรมีการแขงขันทางการตลาดท่ีสูง

  2.5 กลุมแปรรูปสินคาเกษตร 

   2.5.1   จดุแข็ง ประกอบดวย 1) การทําเกษตรในระบบอินทรียแบบครบวงจร 2) สนิคาเกษตร

มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง โดยจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพทุกคร้ังกอนนําไปจําหนาย 3) ใน                      

กลุมเกษตรกรมีผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิต การตลาดและการแปรรูปสินคาเกษตร 4) สินคาไดรับ

การรบัรองมาตรฐานขัน้ปลอดภยั (Safety Level) มาตรฐานการปฏบิตัทิางการประมงทีด่ ี(Good Aquaculture 

Practice, GAP) 5) ผูนํากลุมและสมาชิกเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีความกระตือรือรนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาเกษตรของกลุมใหดียิ่งข้ึน 6) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการผลิตสินคา การตลาด                   

การประชาสมัพนัธ และการจดัการบญัช ีและสามารถถายทอดองคความรูแกผูทีส่นใจได และ 7) สนิคาเกษตร

ของกลุมมกีารตรวจสอบคณุภาพสินคาเสมอ ความสวยงามของสินคา บรรจภุณัฑ และคณุภาพกอนสงสนิคา 

ถาไมสมบูรณทางกลุมจะเปลี่ยนสินคาใหใหมทันที

   2.5.2   จดุออน ไดแก กลุมเกษตรกรยงัไมสามารถควบคมุปรมิาณการผลติสินคาในแตละ

รอบการผลิตได

   2.5.3   โอกาส ประกอบดวย 1) กลุมมหีนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนคอยใหความชวยเหลอื

ดานความรูแกเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 2) มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม 3) การตลาด

สนิคาของกลุมมกีารใชเทคโนโลย ี(ระบบอินเทอรเน็ต  Webpage และ Line) และใชในการบรหิารจดัการของ

กลุมดวย และ 4) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศในกลุมลูกคารายใหญ

   2.5.4   อุปสรรค ไดแก การตลาดมีการแขงขันกันในพื้นที่สูง ทั้งดานราคาและปริมาณ

 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

  3.1 กลุมขาว จากโอกาส และจุดแข็งของกลุม แนวทางในการพัฒนาศักยภาพควรทํา                   

ความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตรชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกลุมเกษตร
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ชุมชนจะไดรับความรู ด านการจัดการฟารมแบบครบวงจรโดยไมเสียคาใชจ าย และบุคลากรจาก                                

สถาบนัการศึกษาก็ไดผลงานวิชาการจากการศึกษา ทัง้นีจ้ดุแขง็ และโอกาสในการขายโอกาส กลุมเกษตรชุมชน                   

ควรมีการรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง หรือผลิตแบบครบวงจรเพ่ือจําหนายเอง                    

แทนการแขงขันกันเองภายในพ้ืนที่ซึ่งเปนจุดออน เพราะย่ิงจะทําใหไมสามารถกําหนดราคาสินคาได 

  3.2 กลุ มลําไย จากโอกาสท่ีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ มีเทคโนโลยี                                  

การประชาสัมพันธ แตมีปญหาดานแรงงานการเก็บผลผลิต ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ                                

กลุมเกษตรกรชุมชนเอง อาจตองใชแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานที่ถูกตองตามกฎหมาย และใชเทคโนโลยี

เขามาชวย พรอมทั้งการแปรรูปผลิตผล เพื่อลดผลิตผลลนตลาดในชวงฤดูเก็บเกี่ยว 

  3.3 กลุมพืชผกั จากจุดออนท่ีผลติไดนอยไมเพียงพอกับความตองการ แตโอกาส คอืมีตลาด

รองรับ และอุปสรรคคือมีการแขงขันกันเอง และไมมีอํานาจตอรองพอคาคนกลาง แนวทางในการพัฒนา

ศกัยภาพ คอื กลุมเกษตรชมุชนควรรวมตวักนัเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกบักลุม มกีารจดัการโดยใหหนวยงาน

ภายนอกมาเปนตวักลางเพือ่แบงประเภทพืชผกัในการปลกูเพือ่ไมใหเกดิการแยงลกูคากนัเอง และเปดตลาด

เพื่อขายตรงโดยเสนอจุดเดนผักปลอดสารพิษ หรือรวมมือกันผลิตเพื่อสงไปยังผูรองรับรายใหญ แทนพอคา

คนกลาง

  3.4 กลุมผลไม จากจุดแข็งที่สินคามีคุณภาพ และเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ แนวทาง                   

ในการพัฒนาศักยภาพ คอื ควรใชกลยทุธในการบริหาร คอื การรวมกลุมผลผลิต ซึง่ไมจาํเปนตองเปนประเภท

เดยีวกัน เพือ่สรางอาํนาจตอรองกบัผูบรโิภค และลดการแขงขนักนัเอง ซึง่อาจเปนการรวมกลุมโดยผลดัเปลีย่น

กนันําผลผลิตตามฤดูกาลของตนไปจําหนาย ณ ตลาด หรอืจดุจาํหนายถาวรเพ่ือใหสนิคาเพียงพอตอผูบรโิภค

อยางตอเนือ่ง และการแปรรปูเปนอกีวธิหีนึง่ทีก่ลุมเกษตรกรชมุชนจะสามารถทาํไดในภาวะผลผลติลนตลาด 

ถือเปนการเพิ่มมูลคาผลิตผลได

  3.5 กลุมแปรรูปสินคาเกษตร จากอุปสรรคท่ีมกีารแขงขนักนัสูง แตมจีดุแข็งท่ีมตีลาดรองรับ 

และมมีาตรฐานสนิคา แนวทางในการพฒันาศกัยภาพ คอื กลุมเกษตรกรชมุชนควรนาํเสนอจดุเดนของสนิคา

ตนโดยใชเทคโนโลยี สื่อออนไลนเขามาชวยประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคา 

หรือมีการนําผลผลิตจากกลุมเกษตรชุมชนอื่น ๆ เพื่อแปรรูปใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศกึษาความรูความเขาใจของกลุมเกษตรชุมชน พบวา คาเฉลีย่ระดบัความสาํคญัคะแนนเต็ม 5 

ในแตละดานของกลุมวิสาหกิจการเกษตร มีคาเฉล่ียใกลเคียงกันในทุกดาน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง                                   

ซึง่มคีวามแตกตางกบัการศกึษาของ Payapsai, Suntipolvut & Changwatchai (2013) ทีว่า ระดบัความเขมแขง็

ของวสิาหกจิชมุชนในมติทินุมนษุยปจจบุนัอยูในระดบัคอนขางตํา่ เนือ่งจากขาดการจดัการความรูทีเ่หมาะสม                        

ในการนําไปใช  ควรใหสมาชิกเรียนรูในการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อจัดทําฐานขอมูลลูกคาและทําบัญชี

ครอบคลุมทั้งบัญชีรับ-จาย บัญชีงบกระแสเงินสด บัญชีงบกําไรขาดทุน และบัญชีงบดุล เพื่อการตรวจสอบ
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ฐานะทางการเงินและวางแผนทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนได แตจากการศึกษากลุมเกษตรชุมชน                       

จังหวัดเชียงใหมมีระดับความรูดานการบันทึกขอมูล และการจัดทําฟารมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก                     

กลุมเกษตรในจงัหวดัเชยีงใหมมโีอกาสไดรบัแหลงความรูทัง้จากหนวยงานภาครัฐ และสถานศกึษาทีค่อยให                                 

ความสนับสนุน ทําใหมีความรูเบื้องตนในดานตาง ๆ อยูในระดับปานกลางจนถึงระดับสามารถถายทอด                  

ใหกับผูอื่นได

 ในดานการศึกษาศักยภาพของกลุ มเกษตรกรมีความตางกับผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห                      

ทางเศรษฐศาสตรในมุมมองดานการผลิตของสินคาชุมชนในจังหวัดแมฮองสอนท่ีศึกษาโดย Singkharat 

(2016, 61) โดยพบวา ปญหาจากการผลิตและการตลาดของกลุมผูผลิตสินคาชุมชน ไดแก ปญหาการ                       

ขาดตลาดรองรับ ปญหาราคาวัตถุดิบสูง  ปญหาการขาดความรูทางการตลาดท่ีมีปญหามาก ในขณะท่ี                                           

ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา จดุแข็งของกลุมเกษตรในจังหวดัเชียงใหมสวนใหญมตีลาดรองรับ แตปญหาเกิดจาก

การผลิตไมทันตอความตองการอาจเนื่องมาจากจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมที่

ตางกันทําใหมีปญหาดานการกระจายสินคาที่ตางกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนตลาดท่ีผูบริโภคมีศักยภาพใน

การจับจายท่ีสงู และจํานวนผูบรโิภคและความตองการทางตลาดท่ีมากกวา ทาํใหสนิคาเปนทีต่องการของตลาด 

 สาํหรับจุดออน ของผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา การผลิตลําไยมีปญหาคาแรงคอนขางสูง เนือ่งจากปญหา

แรงงานภาคเกษตรที่ขาดแคลนในปจจุบัน  ตองใชแรงงานจากเพื่อนบานเพื่อทดแทน ซึ่งกิจกรรมทาง      

การเกษตรบางอยาง เชน การปลอกเปลือกลําไย ไมสามารถใชเครื่องจักรทดแทนได หรือมีตนทุนในการใช

เครื่องจักรคอนขางสูงทําใหเกษตรกรไมมีเงินทุนมาลงทุน  ซึ่งแตกตางจากผลวิจัยของ Singkharat (2016, 

61) ที่วามีปญหาเร่ืองแรงงานปานกลาง และนอย ในจังหวัดแมฮองสอนเน่ืองจากมีแรงงานเปนจํานวนมาก

ทางดานการเกษตร นอกจากนี้จุดออนของกลุมเกษตรกร ยังสอดคลองกับ Promsaka Na Sakolnakorn & 

Sungkharat (2013, 54) ทีก่ลาววาปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการของวิสาหกจิชมุชนขนาดเล็กสวนใหญ 

คือ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต 

 ดังนั้น  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพื่อแกไขจุดออนที่มีอยูเพื่อใหกลุมเกษตรชุมชนสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองข้ึนไดนั้น ควรรวมตัวกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับกลุม มีการจัดการโดยให                           

หนวยงานภายนอกมาเปนตัวกลาง และเปดตลาดเพ่ือขายตรงโดยเสนอจุดเดนคือ ผักปลอดสารพิษ หรือ                    

รวมมือการผลิตเพื่อสงไปยังผู รองรับรายใหญแทนการผานพอคาคนกลางซึ่งสอดคลองกับ Akkho,                        

Chaihirankit, Onrit & Juntarukka (2017)  ที่เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชน                 

ในดานการสรางการรับรูของตลาดโดยการส่ือสารใหกับกลุมลูกคาเปาหมายรับรู สามารถดําเนินการได                     

อยางเต็มที่ ดังนั้นจึงควรมีการสื่อสารเพื่อสรางการรับรู ใหกับลูกคาในตลาด อาจจะจัดทําผานสื่อในรูปแบบ

ตางๆ เชน การประชาสัมพันธผานทางศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี การบอกปากตอปากภายในชุมชน                                 

การติดตอกับเครือขายกลุมเกษตรกรพันธุขาวชุมชนและกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ
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สรุป
 ขอมูลจากบทความน้ีสรุปไดวา ถึงแมเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุมจะมีความชํานาญ และมีความรู       

เฉพาะดานในการเกษตรของตน แตเมือ่มกีารสอบถามถึงระดับความรูแลว ผลปรากฏวา  สวนใหญกลุมชมุชน

เกษตรในจงัหวดัเชยีงใหม มคีวามรูความเขาใจกระบวนการจดัการทางดานการเกษตรในระดบัปานกลาง คอื

ในระดบัที่สามารถปฏิบัติได และมีบางสวนมีความรู  สามารถถายทอดใหกับกลุมอื่น ๆ  ได แตเพียงเทานั้นยัง

ไมเพยีงพอ เพราะเมือ่พิจารณาแลว หากกลุมเกษตรชุมชนเหลานีม้คีวามรูทีถ่กูตอง พฒันาศกัยภาพในระดับ

ปานกลางจนไปถึงระดับมากได จะทาํใหกลุมเกษตรชมุชนกลายเปนวสิาหกจิชมุชนทีม่คีณุภาพไดในอนาคต

 ในดานศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม จากการวิเคราะหในภาพรวม แนวทาง  

การพัฒนาศักยภาพ ไดแก กลุมขาวควรทําความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตร                        

ในการแลกเปลี่ยนความรู กลุมลําไยควรใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกตองตามกฎหมาย และ                            

ใชเทคโนโลยีเขามาชวย กลุมพืชผกัควรรวมตัวกนัเพือ่สรางความเขมแข็งใหกบักลุม กลุมผลไมควรรวมกลุม                  

เพือ่สรางอํานาจตอรองกบัผูบรโิภค และลดการแขงขันกนัเอง กลุมแปรรปูควรใชเทคโนโลย ีสือ่ออนไลนเขามา

ชวยประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพื่อจําหนายสินคา ซึ่งกลยุทธเหลานี้อาจเปนแนวทางใน                   

การเพิ่มศักยภาพกลุมเกษตรชุมชนในการพัฒนาปรับใชเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตของตนได

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยประโยชน

  1.1 กรมสงเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหมควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการจัด

อบรม หรือใหความรูเพิ่มเติมแกกลุมเกษตรกรที่ยังมีระดับความรูในบางดานที่เกือบจะอยูในระดับตํ่า อาทิ 

ความรูดานการขนสง ความรูดานการจัดการฟารม และความรูดานการใชเคร่ืองจักรทางการเกษตร

  1.2 กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนควรนําแนวทางในการพัฒนากลุ มเกษตรชุมชนไปใช                                      

ในการยกระดับเพ่ือสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่มีคุณภาพตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการใหหนวยงานภาครฐั หรอืสถานศกึษาเขาไปเพ่ิมความรูความเขาใจดานเคร่ืองจักร 

และการจัดการฟารมใหกับกลุมเกษตรชุมชนเปนอันดับแรกเน่ืองจากมีระดับความรูความเขาใจนอยที่สุด  

  2.2 ควรมีการนําผลที่ไดไปทดลองปฏิบัติ โดยมีการวิจัยตอเนื่องเพ่ือนําผลที่ไดรับในข้ันตอน

สุดทายเปนกรณีศึกษาเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม
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