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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 11 ประเด็น ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน
อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 14 ต าบล 17 
กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร เม่ือเปรียบเทียบในระดับประชาคม
อาเซียน และอภิปรายผลด้วยข้อมูลสถิติ คือ ค่าเฉล่ียในลักษณะของสถิติเชิงพรรณนา และ 
วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องมูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การวิจยัจึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 6 โครงการ คือ การอบรม “การตลาด
น าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” การอบรม “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ” การอบรม “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” การอบรม “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 
ICS)” การอบรม “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 6) การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพหลงัการ
อบรมของเกษตรในแต่ละประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) มีค่าเฉล่ียรวม 70.63 พบว่า การตลาดน าการ
ผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีค่าเฉล่ีย 85.32 รองลงมาคือ การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตร
อินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี มีค่าเฉล่ีย 84.32 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS) มีค่าเฉล่ีย 74.21 ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
แนวทางปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 69.41 การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) มี
ค่าเฉล่ีย 64.12 และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) มีค่าเฉล่ีย 
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46.43 กลุ่มเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ี 6 การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP) ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสร้างความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งมาก 

 
ค าส าคัญ : ชุมชนเกษตร ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิจยัและพฒันา มูลค่าเพิ่ม 
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Abstract 
 

The research aims to analyze the added value of research and development potential of 
the agricultural sector of the Chiang Mai community, the 11 issues to have the potential to 
compete in ASEAN creatively. Based on the philosophy of sufficiency economy, a qualitative 
research and quantitative analysis for primary data of 14 farmers participating in the project, 17 
sub-groups of farmers with potential for agricultural development. However, when comparing in 
the ASEAN community level and discussion the results with statistical data, i.e. the average 
values of descriptive statistics and feasibility analysis of the value added of research and 
development of the agricultural sector's potential Chiang Mai Province in the framework of the 
ASEAN Economic Community 

Therefore, research has increased the potential of the group through the 6 activities, 
namely the training "Marketing of production lead: international organic standards", Training 
"Organic Agriculture Standard Requirements and Practices", Training "Organic Agriculture 
Certification System join (Participatory Guarantee System: PGS), Training "Internal Control 
System (ICS), Training "Training "Preparation of organic production factors to replace the use of 
chemicals 6), Good agricultural practices (Good Agricultural Practice: GAP), Training "The 
research found that Post-training efficiency of agriculture in each issue (Farmer group) with a 
total average of 70.63. It was found that the marketing of production lead: the standard of 
organic agriculture has an average of 85.32, followed by the preparation of organic production 
factors to replace the use of chemicals with the average 84.32 certification system. Participatory 
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organic agriculture The Participatory Guarantee System (PGS) has an average value of 74.21. 
The standard requirements for organic agriculture and practices are averaged 69.41. Internal 
control system (ICS) has an average of 64.12 and good agricultural practices (Good Agricultural 
Practice: GAP) has a mean value of 46.43 respectively. Farmers still lack knowledge and 
understanding of issues 6 Good Agricultural Practice (GAP) which requires a lot of knowledge 
and understanding. 
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