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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูล
ปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจผ่านองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 2 ต าบล 2 ชุมชน ท่ีมีศกัยภาพสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได ้วิธีการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์ศกัยภาพดว้ยขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพการเกษตรของชุมชน โดยใชเ้ทคนิคการผลิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาระบบการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 
2.38 พัฒนาระบบควบคุมภายในทางการเกษตร (ICS) ได้สูงขึ้นร้อยละ 3.29 รวมทั้ งการสร้าง    
บรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปทางการเกษตรจ านวน 2 ชนิด คือ 1) ล าไยอบแห้ง และ 2) ปลานิล       
แดดเดียว ดงันั้นเพื่อให้เกิดการควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น “การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP)” “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System: ICS)” โดยหาแนวการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค พร้อมทั้งขยายงานในภาพของความ
เป็นลา้นนากับจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ได้แก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอนต่อไป  
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Abstract 
 

 The objective of this research is to study and develop agricultural potential of the 
community in Chiang Mai Province by creativity on the basis of philosophy of “Sufficiency 
Economy” in order to increase competitiveness in ASEAN Economic Community (AEC). This 
study evaluated both qualitative and quantitative information using the primary data of voluntary 
farmer groups obtained from local administrative organizations (2 communities of 2 tambons 
having potential to compete in AEC). The participatory action research (PAR) was utilized with 
potential analysis using descriptive statistics which shown as frequency, percentage and standard 
deviation values. 
 The result showed that the philosophy of “Sufficiency Economy” could elevate 
agricultural potential of the communities. The good agricultural practices (GAP) and internal 
control system (ICS) increase 2.38 and 3.29%, respectively. The packaging of 2 processed 
agricultural products (dried longan and sun dried tilapia) was also developed. Therefore, to grow 
on the GAP and ICS, the direction of development for the packaging design should be 
discovered to support the market demand and meet the customer needs. The Lanna style of the 
products should be encouraged and expanded in corresponding with the other provinces 
(Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan and Mae Hong Son). 
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