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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด ้านการพฒันากลุ ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาข อง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 ต าบล  
5 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศักยภาพในการพฒันาด้านการเกษตร เม่ือเปรียบเทียบในระดับประชาคม
อาเซียน และอภิปรายผลด้วยข้อมูลสถิติ คือ ค่าเฉล่ียในลักษณะของสถิติเชิงพรรณนา และ 
วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 5 กลุ่มเกษตรกร  
ไดมี้การจดักิจกรรมการเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม 3 กิจกรรมไดแ้ก่  “ระบบการรับรอง
เกษตรอินท รีย์แบบมี ส่ วน ร่วม  (Participatory Guarantee System : PGS) ” “การปฏิบั ติทาง
การเกษตรท่ี ดี  (Good Agricultural Practice : GAP) ” และ “การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control System : ICS)” ซ่ึงมีจ านวนเกษตรกรเขา้ร่วม 22 คน ต่อการจดักิจกรรมและไดมี้
การวิเคราะห์การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มในดา้นการพฒันาธุรกิจ จากการน าความรู้จากการอบรม
ไปใช้ในการผลิตของกลุ่ม ในประเด็น ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มีการ
เปล่ียนแปลง ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ 68.18% และผูไ้ม่แสดงความคิดเห็น 31.82% ในหัวขอ้ การ
จัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการเปล่ียนแปลง 59.09% และไม่มีผู ้
แสดงความคิดเห็น 40.91% และหัวขอ้การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
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มีการเปล่ียนแปลง 60% และไม่มีผูแ้สดงความคิดเห็น 40% ซ่ึงผลจากการวิจยัในการจดักิจกรรม
การเพิ่มความรู้ในด้านศกัยภาพของธุรกิจเกษตรกร มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี และสามารถ
พฒันาไดเ้พิ่มมากขึ้น  
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Abstract 

The objective of this research is to develop the potentiality of the Chiang Mai 
agricultural community creatively for ASEAN Economic Community Competition base on 
Sufficiency Economy Philosophy with the main emphasis on the development of Chiang Mai 
agricultural business group according to the philosophy of Sufficiency Economy enabling 
ASEAN Economic Community Competition.  The Qualitative Research and Quantitative 
Analysis used primary data from the sampling population of 5 farmers groups from 5 districts 
with potential agricultural development that can be compared to that of ASEAN community 
level. Discussion of result is done through using statistical data of mean values from descriptive 
statistics and the analysis of the feasibility of the value added from the research and development 
of Chiang Mai agricultural community potentiality in the ASEAN Economic Community 
framework.  

In terms of potentiality, the research found that all 5 farmers groups in Chiang Mai 
organized activities to increase their potentiality through  3 activities, namely "Participatory 
organic certification system (Participatory Guarantee System: PGS), "Good Agricultural Practice 
(GAP)" and "Internal Control System (ICS)".  Out of 22 farmer participants in each activities, 
the analysis of potential business development of the group in terms of knowledge and 
understanding of PGS, 68.18% showed positive change while 31.82% did not express their 
opinions.  On the topic of Internal Control System (ICS), there was a positive change of 59.09% 
in knowledge acknowledgement while 40.91% did not express their opinions. As for the topic of 
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Good Agricultural Practice (GAP), there was a change of 60% and 40% did not express their 
opinions.  In conclusion, the result of this research revealed that organizing activities to increase 
knowledge of potentiality of agriculture business increases positive change and can be further 
developed in the future.  
 

Keyword(s): agricultural community, ASEAN community, ASEAN Economic 
Community,sufficiency economy philosophy, research and development 
 

 
 




