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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน อาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ยการวิเคราะห์
เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจผ่านองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 5 ต าบล 6 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียน
ได ้วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์ศกัยภาพดว้ยขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาดว้ย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพการเกษตรของชุมชน โดยใชเ้ทคนิคการผลิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาระบบการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 
2.38 พฒันาระบบควบคุมภายในทางการเกษตร (ICS) ไดสู้งขึ้นร้อยละ 3.29 และระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) ไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 โดยหาแนวการต่อยอดผลการวิจยัใน
ดา้นการพฒันาศกัยภาพด้าน “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP)”
การจัดท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่า
ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป สามารถแข่งขนัในระบบตลาดไดม้ากขึ้น และเกษตรกรตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจ
ในกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) ให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
ขยายงานในภาพของความเป็นลา้นนากบัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอนต่อไป  
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Abstract 
 

 This study aims to develop the potentiality of Chiang Mai agricultural communities 
regarding to promote agricultural communities from public organizations. It is qualitative  
research and supported by quantitative analysis. Primary data was from 6 groups of agriculturists 
by 5 districts who were willing to participate in the project. Participatory action research were 
used in this study. Descriptive analysis such as frequency, percentage and standard deviation 
were used to analyze data.  
 The study could enhance the potentiality of agriculturists depended on the technique of 
sufficiency economy. It could develop Good Agricultural Practice (GAP) 2.38% and also 3.29% 
of internal control system as well as 1.59% of Participatory Guarantee  System (PGS). 
Guidelines to promote and further the potentialities of Good Agricultural Practice , internal 
control system are able to sell the productivities and have much more profit than ordinary 
markets. In addition, agriculturists should learn and understand PGS and enlarge the 
development through other 7 provinces such as Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Phayao, Phrae, 
Nan and Mae Hong Son. 
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