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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และเพื่อ
เสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน ผลวิจัยพบว่า วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน คือการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ แต่ปัญหาและอุปสรรค คือเกษตรกรยัง
ขาดความรู้ ด้านการเกษตรอิ นทรีย์ ส่วนวิธี การเตรียมความพร้ อมให้กั บชุมชนของกลุ่ มเกษตรกรคื อ
การอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ
สนับสนุน สาหรับกระบวนการกาหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จากการทา SWOT matrix พบว่าปัจจัยภายในด้านจุด
แข็ง คือ การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ และด้านจุดอ่อน คือ เกษตรกรขาดความรู้ทางการเกษตร
อินทรีย์ ส่วนปัจจัยภายนอก คื อ อบรมให้ความรู้เกษตรกร และด้ านอุปสรรค คื อ ขาดงบประมาณ
สนับสนุน จากนั้นได้กาหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ อปท.อบรมให้ความรู้เกษตรกร
2) กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร 3) กลยุทธ์
เชิงรุก คือ อปท. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์ และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
คือ อปท. สนับสนุนด้านงบประมาณด้านการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ โดยชุมชนได้นากลยุทธ์ทั้ง
4 กลยุทธ์ไปจัดทาแผนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรใน
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยจัดทาโครงการการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2560 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาสาคัญ: ศักยภาพแผนกลยุทธ์ โครงการ ประชาคมอาเซียน เกษตรกร
Abstract
This research aimed to develop strengths and potential of farmers in the
community, and to provide guidance for increasing community capacity of farmers in
Chiang Mai province under the ASEAN Community framework. The research found that
the method of preparing the organization (local authorities) in the community of farmers
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when the launch of the ASEAN Community was promotion of organic farming.
However, there was a lack of specific knowledge among the farmers. By engaging the
community of farmers in the planning process, they will be offered knowledge on
organic farming. Unfortunately, there was the absence of direct budget support for the
community preparedness. The process of strengthening potential of farmers in the
community in Chiang Mai province made on the basis of ASEAN Community framework
based on the SWOT matrix analysis showed that the internal factor strength was
promotion of organic farming. The weakness was the lack of organic farming knowledge
among the farmers. The external factor opportunity was offering knowledge on organic
farming. The threat was the absence of budget support. Therefore, the four strategies
are proposed as follows 1) Turnaround strategy, local authorities provide training to
educate farmers 2) Retrenchment strategy, local authorities support training budget to
farmers 3) Aggressive strategy, local authorities train farmers in organic farming and 4)
Stability strategy, local authorities support budget to promote organic farming.
According to the four strategies, the communities have implemented the strategies to
develop the strategic plans aiming to increase community capacity of the farmers in
Chiang Mai province under the ASEAN framework by launching a project to make
organic compost from agricultural waste. The budget of this project was supported by
the local administrative organizations in fiscal year 2017.
Keywords: potential strategic plan, project, ASEAN Community, farmers
บทนา
การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย เกษตรกรไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การผลิต ผู้แปรรูปมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนจึงถือเป็นก้าวสาคัญของภาคการเกษตรไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประชาคม
อาเซียนสามารถขยายตลาดและสร้างฐานการผลิตร่วมกัน เพิ่มอานาจต่อรองและความสามารถในการ
แข่งขันในเวที โลก และร่วมพัฒนาภาคการเกษตรของอาเซียนให้เท่าเทียมกัน เป็นการขยายตลาด
สู่ประชากรกว่า 600 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร
ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ได้แก่ ผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้าเกษตร อาทิ มีตลาดขนาดใหญ่ขึ้น ทาให้
ความต้องการสินค้าเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและผู้แปรรูปได้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบราคาถูก
มูล ค่ า การค้ า สิ น ค้ า เกษตรตามแนวชายแดนเพิ่ ม สูงขึ้ น มี แ หล่ งวั ต ถุ ดิ บ ราคาถู ก เข้ า สู่ อุ ต สาหกรรม
การเกษตร ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบต่อสินค้าเกษตร อาทิ การแข่งขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ผล
ผลิตทางการเกษตรไม่มีมาตรฐานหรือมาตรฐานต่าเข้ามาขายภายในตลาดมากขึ้น ตลอดจนมีการใช้
มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี อาทิ มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
มากขึ้น (The government public relations department, 2015)
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ในปัจจุบันภาคการผลิตการเกษตรมีการปรับตัวที่ค่อนข้างช้า เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะที่โลก
ปรั บ เปลี่ ย นเข้ า สู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ อ าศั ย ฐานความรู้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒนา เนื่ อ งจาก
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ากว่าประเทศคู่แข่งในอาเซียน
โดยพืชเกษตรหลักไม่สามารถแข่งขันได้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ขาดการอนุรักษ์
ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะที่ดินและทรัพยากรน้า ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของฐานการผลิต
และเป็ น ปั ญ หาต่ อ เนื่ อ งด้ า นเศรษฐกิ จ และสั งคม ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในระยะยาว
อีกทั้งสถาบันเกษตรกรยังขาดความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและภาค
การเกษตรโดยรวม นอกจากนี้ยังมีจุดอ่อนในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคการผลิตส่วนใหญ่ยังอ่อนแอ
และขาดกลไกที่จะประสานเชื่อมโยงธุรกิจข้ามชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันในตลาดที่มีพลวัตและผันผวน
สูงขึ้นได้ดังนั้นการเสริมสร้างปัจจัย ที่มีคุณภาพและเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและต้องทาให้
เกิดขึ้นให้ได้เนื่องจากปัจจัยที่จะทาให้ภาคการผลิตเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ได้แก่การเตรียมกลยุทธ์พลิกฟื้น กลยุทธ์ตัดทอน กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ
ซึ่งมีความจาเป็นเพื่อเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถของเกษตรกร ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่กาลังเกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ้นซึ่งโครงการวิจัยในปีที่ 3ได้ศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตั ว
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนและเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรใน
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กรอบแนวคิดการวิจยั การวิจัยเรื่อง มีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพที่ 1 (Figure 1)
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Figure 1 Research framework
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
ขั้น ตอนที่ 1 การก าหนดประชากรของการศึก ษาโดยก าหนดชุ ม ชน จั งหวั ด เชี ย งใหม่
ทั้งสิ้น 25 อาเภอ รวม 2,064 ชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากชุมชนที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) จากอาเภอต่าง ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ และสุ่มแบบ
เจาะจงตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2 อาเภอ จานวน 20 ชุมชน
ได้แก่ อาเภอสันป่าตอง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าบ่อหลวง จานวน 11 ชุมชน และอาเภอสันกาแพง
คือ เทศบาลตาบลแม่ปูคา จานวน 9 ชุมชน
2. ข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นที่ 20 ชุมชน
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.3 ชนิดเครื่องมือการประเมินแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินดังนี้
2.3.1 แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
2.3.2 แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
2.4 แบบสอบถาม (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) “การเตรียมความพร้อมในองค์กร
(อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
2.4.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กรของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
2.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในองค์กรของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
2.5 แบบสอบถาม (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) “การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน
ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
2.5.1 วิธีเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
2.5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานให้กับชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
2.6 แบบสอบถามการจัดทาโครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
3. การวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูล
3.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แต่ ละชุ มชนจาก
แบบสอบถาม“ความรู้ความเข้าใจของชุ มชนเกี่ ยวกั บประชาคมอาเซียน” แบบสอบถาม “ปัญหาและ
ผลกระทบของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” และแบบสอบถาม
“การเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน” โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในลักษณะของสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่
ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)ซึ่งจะใช้ทฤษฎีการแจกแจงความถี่
สาหรับค่าในแต่ละช่วงของลักษณะที่สนใจ (Vanichbunchav, 2002)
3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีที่ข้อมูลมีลักษณะข้อความ การบรรยาย ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยืนยันหรือเสริมข้อมูล
เชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
3.3 การอภิปรายผลข้อมูล
การอภิปรายข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้แนวคิด ได้แก่
3.3.1 การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของชุ ม ชนมาอภิ ป รายผลเที ย บกั บ การวิ เ คราะห์
SWOT โดยพิจารณาจาก ปัจจัยภายใน ได้แก่ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เงื่อนไข ข้อจากัดและปัจจัย
เกื้อหนุนของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน การสารวจเชิงสังเกตการณ์และกลยุทธ์คู่แข่ง
3.3.2 การอภิปรายแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการเกษตรจะ
ใช้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทาการ
ประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT แล้วระบุประเด็นที่จะนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ ศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ผลการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปีโดยในปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรใน
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า สินค้าเกษตรสามารถจาหน่าย
ในตลาดได้กว้างมากขึ้น แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตร ขาดการวางแผนการ
ผลิตให้เหมาะสมกับการตลาด โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในระยะ 3 ปี
และมีการบริหารงานในเชิงรุก และมีจุดอ่อนคือ ขาดการขับเคลื่อนการดาเนินงานในส่วนของกระบวนการ
และการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มี
โอกาสที่สาคัญคือ กลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีความตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนากลุ่มและมีผลผลิต จานวน
มากเอื้อต่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมที่จะส่งออกสู่ตลาดอาเซียน และพบอุปสรรคคือ ราคาผลผลิต
ยังคงถูกกาหนดขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางส่วนโครงการในปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านกลุ่มเกษตรกรต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ กลุ่มเกษตรกรชุมชน จังหวั ด
เชียงใหม่ในด้านผลกระทบเชิงบวกมีทั้งหมด 21 ประเด็น ส่วนผลกระทบเชิงลบ มีทั้งหมด 27 ประเด็น
ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรชุมชนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 22
ประเด็น โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรไร้สารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์ ชุมชนได้จัดทาโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการนาแผนไปสู่การดาเนินงาน ซึ่งโครงการที่ได้
จัดทามี 2 โครงการ คือ “โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตาบลน้าบ่อหลวงสู่
เกษตรอินทรีย์” และ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาสู่ตลาด AEC” และในโครงการปีที่ 3
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการ
แบ่ ง ปั น และการปรั บ ตั ว ภายใต้ ก รอบประชาคมอาเซี ย นและเพื่ อ เสนอแนวทางในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยใช้
แบบสอบถามองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แต่ ละท้ องถิ่ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ แบ่ งเป็ น 2 หั ว ข้ อ คื อ
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1)การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
และ 2) การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียนผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
เมื่ อ เปิ ด ประชาคมอาเซีย นมี ทั้ งหมด 11 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากร เช่ น
จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องภาษา/อาเซียน/การเกษตร สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 2) การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ 3) การพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียน 4) การสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตร
ในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร 5) การส่งเสริมการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต เพื่ อ ลดต้ น ทุ น 6) การจั ด กิ จกรรมส่ งเสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า ทางการเกษตร
โดยการสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้า 7) จัดทาแผนและโครงการพัฒนาเกษตรชุมชน เช่น การจัดการปัญหา
แหล่งน้า ปัญหาที่ดินทากิน 8) การประชาสัมพันธ์ 9) การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินค้า
เกษตร 10) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ 11) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ซึง่ การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในประเด็นที่ 1 ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมบุคลากร เช่น จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องภาษา อาเซียน การเกษตร สนับสนุนในเรื่อง
ของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พบว่า โดยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 53 แห่ง มีระดับความตระหนักเท่ากับ
66.90 ± 10.00 อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง และชานเมือง ตระหนักถึง
การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากร เช่ น จั ด วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งภาษา อาเซี ย นการเกษตร
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในระดับมาก
(ร้อยละ75.00,70.00 ตามลาดับ ) ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.71) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Awareness assessment of personnel preparation of local administrative
organization to support AEC
Area
Town
Suburban
Rural

Number of local administrative
organization
1 (1.89%)
8 (15.09%)
44 (83.02%)

𝑿

Level of awareness

75.00
70.00
55.71
66.90±10.00

High
High
Moderate
High

Remark n=53

ส่วนปัญหาและอุป สรรคในการดาเนิน งานในองค์ กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุ มชน
พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบทั้งหมดมี 17 ประเด็น ในประเด็นที่ 1 คือ เกษตรกรขาดความรู้ทาง
การเกษตร 2) ราคาสินค้าเกษตรตกต่า เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 3) บุคลากรขาดความรู้และความ
สนใจ เช่น ความรู้ทางด้านภาษา 4) เกษตรกรไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 5) ขาดช่องทางทางการตลาด
ทาให้ผลผลิตขาดตลาด 6) สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 7) ขาดแหล่งน้าในการทาการเกษตร 8) ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 9) ขาดงบประมาณสนับสนุน 10) การรวมกลุ่มทางการเกษตรไม่เข้มแข็ง 11) ขาดวิทยากรให้
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ความรู้ 12) การแข่งขันทางด้านแรงงาน ส่งผลทาให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น 13) คู่แข่งทางการค้าเพิ่มมาก
ขึ้น 14) เกษตรกรขาดทักษะในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 15) ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
16) การขาดแคลนบุคลากรทางการเกษตร และ 17) ปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสาร
จากข้อปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้
ถูกนามาเป็นประเด็นในการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
โดยมีการเพิ่มเติมประเด็นบางประเด็นที่เกษตรกรเห็นว่ามีความสาคัญ รวมทั้งหมด 20 ประเด็น ได้แก่
1) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย์ / ภาษา / การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2) ส่งเสริม
การรวมกลุ่ม 3) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 4) พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 5) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเกษตร 6) การพัฒนาด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 7) จัดหางบประมาณสนับสนุน 8) การ
ประชาสัมพันธ์ 9) ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 10) การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับ
สินค้าเกษตร 11) จัดหาพื้นที่ทาการเกษตร 12) ลดต้นทุนทางการเกษตร 13) ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14) พัฒนาระบบการจัดการน้า 15) แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่
16) จัดทาแผนพัฒนาด้านเกษตร 17) ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 18) ลงพื้นที่สารวจความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 19) เตรียมข้อมูลด้านการเกษตร และ 20) สร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
กระบวนการกาหนดกลยุทธ์แผนเพิ่ม ขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวั ด
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน เริ่มจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
องค์ ก ร โดยปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในหน่ ว ยงานประกอบด้ ว ย จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น ส่ ว นปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย โอกาสและอุปสรรค จากนั้นทาการระบุประเด็นที่จะ
นาไปสู่การวางกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการประมวลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือ
การทา SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ที่ควรจะกาหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก และเมื่อมีการนาผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานที่ได้ให้น้าหนักความสาคัญของ
ปัจจัยภายในมากาหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนได้พิจารณาจากปัจจัยภายในที่มีน้าหนักความสาคัญมากเป็น
ลาดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุท ธ์ เนื่องจากเป็นปัจจัยเด่นที่ชุมชนเห็นถึงความสาคัญสามารถ
นาไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ได้ โดยวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เป็นการเรียงลาดับ
ความสาคัญจากการให้น้าหนักคะแนนจะเห็นว่า ปัจจัยภายในที่มีลาดับความสาคัญมากที่สุดหรือเป็นจุด
แข็ง คือ 1) การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ (19.23%, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ 2) การเตรียม
ความพร้อมบุคลากร เช่น จัดวิทยากรมาให้ความรู้ สนับสนุนงบประมาณ และสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ (15.38%, S.D. = 0.42) 3) การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อ
แข่งขันในตลาดอาเซียน (13.46%, S.D. = 0.48) 4) การสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร (11.54%, S.D. = 0.52)
ส่วนจุดอ่อนในอันดับที่ 1 คือ เกษตรกรขาดความรู้ทางการเกษตร (15.38%, S.D. = 0.42) ดังตารางที่
2 (Table 2) โดยปัจจัยภายในด้านจุดแข็งที่ชุมชนพิจารณาเลือกคือ การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
และด้านจุดอ่อน คือ เกษตรกรขาดความรู้ทางการเกษตรส่วนปัจจัยภายนอกที่จะนามากาหนดกลยุทธ์
ในด้านโอกาสชุมชนได้พิจารณาเลือก คือ อบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น การทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และด้านอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสามารถนาไป
กาหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภท ต่อไป
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Table 2 Internal factors evaluation
Internal factors
Strengths
Promotion of organic agriculture
Preparation of personnel
Development of quality and standards (GAP) products to ASEAN
market
Support agriculture community group for economic crops
Weakness
Farmers lack access to knowledge

Rating

Weight (%)

S.D.

1
2
3

19.23
15.38
13.46

0.00
0.42
0.48

4

11.54

0.52

1

15.38

0.42

การกาหนดกลยุทธ์เป็นการนาผลจากการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานที่ได้ให้น้าหนัก
ความสาคัญในแต่ละปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมากาหนดตาแหน่งขององค์กรและ
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยตาแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานจะถูกกาหนดไว้ในมิติหรือควอดแดรน
(quadrant) ต่าง ๆ ทั้ง 4 ควอดแดรน ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟื้น 2) กลยุทธ์
ตัดทอน 3) กลยุทธ์เชิงรุก และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ ซึ่งกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ปีนั้น โครงการในปีที่ 1
เป็นการศึกษาปัญหา ผลกระทบ และศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน จากการศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
นามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จานวน 3 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟื้นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการ
ในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้ได้ระดับมาตรฐานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และ 3) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดตลาดสินค้าเกษตรในชุมชน
เพื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสนองความต้ อ งการให้ กั บ คนในชุ ม ชน (Suthiphasilp,2017) ส่ ว น
โครงการในปีที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบด้านกลุ่มเกษตรกรต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชนจัง หวัด เชีย งใหม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถกาหนดกลยุทธ์ ได้ 3 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนโครงการที่เป็น
รูปธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดสิ นค้าเกษตร
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาโดยสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการสร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิต รวมถึงจัดหาช่องทางการจาหน่ายผลผลิต และ 3) กลยุทธ์
การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลควบคุมด้านราคาสินค้าเกษตรในชุมชน และ
เปิดตลาดในชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและโครงการในปีที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตัว ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียนและเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ภายใต้ ก รอบประชาคมอาเซี ย นสามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ได้ 3 กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่
1) กลยุทธ์พลิกฟื้น (turnaround strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายในด้อยแต่ปัจจัย
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ภายนอกเอื้อ โดยสร้างกลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดอ่อน(weakness) ในลักษณะการใช้
โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ อปท. อบรม
ให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย์/ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2) กลยุทธ์ตัดทอน
(retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกฉุดและปัจจัยภายในด้อย
โดยสร้างกลยุทธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดอ่อน (weakness) ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค
และปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ให้งบประมาณสนับสนุน
การจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร 3) กลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ ที่
หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกเอื้อและปัจจัยภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และ
จุดแข็ง (strength) ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจัยพบว่า
ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์ เช่น การทาปุ๋ย
หมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability
strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออานวย โดยสร้าง
กลยุทธ์จากอุปสรรค (threat) และจุดแข็ง (strength) ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็ง
ภายใน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. สนับสนุนด้านงบประมาณ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และโครงการที่เป็น
รูปธรรม ดาเนินงานตามแผนพัฒนาและดูแลควบคุมด้านราคาสินค้าเกษตรในชุมชน สาหรับปีที่ 3
มีการดาเนินตามแผนความต้องการของเกษตรกร จัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร สนับสนุนงบประมาณ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
หลังจากที่ชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้นาไปจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของกลุ่ มเกษตรกรในชุ มชน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายใต้ ก รอบ
ประชาคมอาเซียน โดยจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการ
นาแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งโครงการของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ที่ให้ชุมชนเข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทา
“โครงการการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
เกษตรเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์ที่มาตรฐานรองรับ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียนและเพื่อส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ พัฒ นาทั ก ษะ (ด้ า นภาษา ด้า นสื่อ เทคโนโลยี และสื่ อ ประชาสั มพั น ธ์) ที่จ าเป็ น สาหรับ การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาชนในการขับเคลื่อนการเป็นประชาคม
อาเซียนโดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทาแผนงานและโครงการผ่านเทศบัญญัติขององค์กรชุมชน
และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการวิจัยในระยะต่อไป
จะได้ ด าเนิ นการปฏิ บั ติ การและติ ดตาม ประเมิ นผล เพื่ อให้ เกิ ดผลสมบู รณ์ ของกลยุ ทธ์ การเพิ่ มขี ด
ความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป
อภิปรายผล
โครงการวิจัยแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ในปีที่ 1-3
โครงการวิจัยปีที่1 นั้นเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
เพื่อทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรยังขาดความรู้
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและไม่มีการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับการตลาด ส่วนการศึกษา
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ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT พบว่ามีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น มีแ ผนการพั ฒ นาด้ านการเกษตรในระยะ 3 ปี อีก แต่ มี จุด อ่อ นคือ ขาดการขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานในส่วนของกระบวนการและการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีโอกาสคือ กลุ่มเกษตรกรในชุมชน
มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนากลุ่มและมีผลผลิตจานวนมากเอื้อต่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมที่จะส่งออกสู่
ตลาดอาเซี ย น อุ ปสรรคคื อ ราคาผลผลิ ต ยั งคงถู ก ก าหนดขึ้ น อยู่ กั บ พ่ อ ค้ า คนกลางจากปั ญ หาและ
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในปีที่ 1 นั้น ต่อมาผู้วิจัยได้จัดทาโครงการวิจัยปีที่ 2 โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านการเกษตรต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรชุมชน ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวก21
ประเด็น มีผลกระทบเชิงลบ 27 ประเด็น และวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรมี 22
ประเด็น ส่วนผลการวิเคราะห์ในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร
ชุมชน ผู้วิจัยได้นาเอาศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน โดยใช้แนวคิดของ Boonpong & Khuntanan(2003) ได้กลยุทธ์ดังนี้ กลยุทธ์
พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาโดย
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิต รวมถึงจัดหาช่องทางการจาหน่ายผลผลิต ส่วน
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ควบคุมดูแลราคาสินค้าเกษตรในชุมชน และเปิดตลาดในชุมชน
เพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด “โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางดาสู่ตลาด AEC” และ “โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตาบล
น้าบ่อหลวงสู่เกษตรอินทรีย์ ” สอดคล้องกับการศึกษาของ Nowsi (2013) ที่เสนอแนะแนวทาง
การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับนโยบายเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้ประชาชนลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอ ยู่ให้ได้มาตรฐานสากล
เช่นเดียวกับ Minsan (2017) ที่เห็นว่าการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่ม
ขี ดความสามารถของชุ มชน จั งหวั ดเชี ย งใหม่ ภายใต้ ก รอบประชาคมอาเซี ยน ในด้ านธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ด้ า นการเกษตร ด้ า นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ด้ า นสุ ข ภาพ อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการศึกษา และด้านสังคม
และวัฒนธรรม ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนโครงการวิจัยในปีสุดท้ายคือ ปีที่ 3 นั้นเป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม เกษตรกรในชุม ชน จัง หวัด เชีย งใหม่ โดยใช้วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.)
ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน คือ มีการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และการ
เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนคือ การอบรมให้
ความรู้เกษตรกรและการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ และสามารถกาหนดกลยุทธ์ ได้ดังนี้ กลยุทธ์
พลิกฟื้น คือ อปท. อบรมให้ความรู้เกษตรกร กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ให้งบประมาณสนับสนุนการ
จัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทาเกษตร
อินทรีย์ และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. สนับสนุนด้านงบประมาณส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์การนากลยุทธ์ทั้งหมดไปจัดทาแผนการดาเนินงานแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยจัดทาโครงการการผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อปรับเปลี่ยนผลผลิตที่เป็นเคมีสู่เกษตรอินทรีย์และดาเนินการขอรับรองมาตรฐานก่อนนาผลผลิต
การเกษตรเข้าสู่อาเซียนต่อไป การวิจัยครั้งนี้ได้ปรับแนวคิดของ Vanichbunchav (2002) ซึ่งเดิมใช้
วิธีการในการวางแผนกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน ปรับให้เหมาะสมกับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 2) ระบุประเด็นที่จะนาไปสู่การวางกลยุทธ์ เป็น
การประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือ การทา SWOT matrix เพื่อ
พิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ที่ควรจะกาหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก 3) การกาหนดกล
ยุทธ์ เป็นการจัดทาข้อเสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ที่ควรจะดาเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจาและ
งานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดทาเอกสารแผน
4) วิธีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และ 5) ผลการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชนเป็นขั้นตอนท้ายสุดที่มีความสาคัญ เพราะในการประเมิ นผลจะนาข้อมูลไปใช้
สาหรับการปรับกลยุทธ์และแผนงานต่อไปโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดาเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Bryson (1995) และ
Baimai (2018) ทีอ่ ธิบายไว้ว่าการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนทั้งในเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น เพื่อตอบโจทย์ชุมชนต้อ งอยู่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวคิดเทคโนโลยีนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพราะความสมดุล
คือความยั่งยืน ซึ่ง จะนาไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนที่เข้ มแข็งและยืนยงได้ จากผลการ
ดาเนินงานวิจัยทั้ง 3 ปี ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึงศักยภาพของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น
บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เงื่อนไข ข้อจากัดพร้อมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนของชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทาการประมวลผลจากข้อมูลการวิจัยเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว
ของ อปท. ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนเพื่อเข้าสู่อาเซียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรในชุมชน
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ในอันที่จะสร้างและพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อเกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแผนกลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชน โดยพัฒนาไปถึงระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จนสามารถเป็น
ต้นแบบ (best practice) ให้กับชุมชนอื่นต่อไปในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุม ชน จังหวัด เชีย งใหม่ มีทั้งหมด
10 ประเด็น ได้แก่ 1) จัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 2) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่
3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร 4) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการ
เกษตร 6) การประชาสัมพันธ์ 7) พัฒนาระบบการจัดการน้า 8) จัดหาวิทยากรให้ความรู้ 9) เพิ่มมูลค่า
ให้แก่พืชผลทางการเกษตร และ 10) แก้ไขปัญหาแรงงานจากต่างถิ่น ส่วนการเสนอแนวทางในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนได้มีการจัดทา
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการนาแผนไปสู่การดาเนินงาน ซึ่ง
โครงการของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนที่ได้จัดทา คือ โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร โดยได้ สร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ปุ๋ย มาตรฐาน ความหมายและ
ประเภทของปุ๋ ย หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการผลิ ต การขอขึ้ น ทะเบี ย น คุ ณ สมบั ติ ข องปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
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กระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์การใช้ปยุ๋ และการ
เก็บรักษา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแนวทางเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์
โดยกระบวนการต่าง ๆ จัดอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนเพื่อรับรู้และเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งจากผลการวิจัยทั้ง 3 ปี ชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ สินค้าเกษตรสามารถ
จาหน่ายในตลาดได้กว้างมากขึ้น และเชิงลบ ได้แก่ เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตร
ขาดการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับการตลาด ดังนั้นเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ควรดาเนิน กลยุทธ์เชิงรุก
ได้แก่ การสร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
เพื่อจาหน่ายผลผลิต รวมถึงจัดหาช่องทางการจาหน่ายผลผลิตมีการจัดทามาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้
เข้าสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมเกษตรไร้สารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์ และดาเนินกลยุทธ์พลิกฟื้น ได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานตามแผนพัฒนาโดยสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
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