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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่  และ 
เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อ
ยอดงานวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจผ่านองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 กลุ่มเกษตรกร ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
งานวิจยั ในประเด็น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  “ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” “การจดัท าระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS)” และ “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” จากนั้นวิเคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis และ อภิปรายผลดว้ยขอ้มูลสถิติ 
คือ ค่าเฉล่ียในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรและ
สามารถหาแนวทางในการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 2.68 โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้นการตลาดน าการผลิต : มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 การเพิ่มศกัยภาพในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 การจดัท าระบบควบคุมภายใน 
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(Internal Control System : ICS) เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 3.29 และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ี ดี  (Good 
Agricultural Practice : GAP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 

ทั้งน้ีการวิจยัในระยะต่อไป ควรขยายงานในภาพของความเป็นลา้นนา เน่ืองจากบริบท
ชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึงกับจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีความเป็นลา้นนาอยา่ง
สูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการวิจยัเพื่อพฒันาและการวิจยัเพื่อ
ต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของความ
เป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 
 
 The research aims to study the potential of agricultural communities in Chiang Mai and 
to study the ways to develop the agricultural potential of the community Chiang Mai Province on 
the issue of extension of agricultural research in the community of Chiang Mai Province for 
commercial and public advantages under the ASEAN economic community.  This research was 
qualitative research and quantitative research that was collected primary data from voluntary 
farmers participating in the project through 2 local government organizations.  This research 
used questionnaire on the topic of 1) "Marketing to lead production: international organic 
standards", 2) "Participatory Guarantee System: PGS", 3) Internal Control System (ICS)" and 4) 
"Good Agricultural Practice: GAP". To analyze the potential with SWOT analysis and discuss 
the results with statistical data, which was the mean of descriptive statistics to demonstrate the 
potential of the agricultural group and be able to find ways to extend the agricultural sector of 
the community in Chiang Mai Province for commercial and public advantages under the ASEAN 
economic community. 

The results of this research were the main agricultural producers in Chiang Mai 
province to raise the potential to extend the agricultural sector of the Chiang Mai province 
community to increase commercial and public advantages by 2.68 percent, which is to increase 
the potential in marketing, lead production: international organic standards increased by 3.44 
percent, increasing potential in the Participatory Guarantee System: PGS increased by 1.59 
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percent, Internal control system (ICS) increased by 3.29 percent and good agricultural practice 
(GAP) increased 2.38 percent. 

However, further research should expand in the image of Lanna due to the community 
context and the context of the farmer group in Chiang Mai, it was similar to the other 7 
provinces, namely Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan and Mae Hong Son. 
That was exclusive Lanna and had a variety of agricultural products that will drive research to 
develop and research to further the agricultural sector of the Chiang Mai province community 
for commercial and public advantages to have competitive potential in ASEAN based on the 
philosophy of sufficiency economy in the overall Lanna agriculture as well. 
 
Key words: Agricultural community, ASEAN Economic Community Commercial and public 
advantages 




