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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจผา่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีศักยภาพด้านการพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในประเด็น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)” และ “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” จากนั้น
วิเคราะห์เชิงคุณภาพศกัยภาพดว้ยการวิเคระห์ SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
คือค่าเฉล่ียร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่สามารถ
ยกระดบัศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 2.84 โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้น
การจดัการท าระบบควบคุมภายใน (ICS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 ส่วนการเพิ่มศกัยภาพในด้านการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 และมีแนวทางในการพฒันาต่อยอดสินค้า
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 
ASEAN GAP เพื่อการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน 
GAP และใช้ระบบควบคุมภายใน (ICS) เป็นเคร่ืองมือในการขยายผลผลิตทางการเกษตรซ่ึง
สามารถท าให้เกษตรกรไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าในทอ้งตลาดโดยทัว่ไปหากเกษตรกรสามารถควบคุม
ระบบภายในไดดี้  
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Abstract 
 

The research aims to develop and further the community agricultural products to the 
food safety system in ASEAN Economic Community. The qualitative and quantitative method 
used to analysis primary data of voluntary farmers groups through 4  local government 
organizations that have hight potential for development and extension by good agricultural 
practice (GAP) and internal control system (ICS). The SWOT analysis used to analyze the 
potential. The results are explained by descriptive statistic with mean, percentage and standard 
deviation. 

The research found that of the research of the group of major agricultural producers in 
Chiang Mai are increase the potential to secure food systems  2.84 percent, which the potential 
of the management from the internal control system (ICS) increased 3 .2 9  percent and increase 
the potential of good agricultural practices (GAP) 2 . 3 8  percent. The guidelines for the 
development of agricultural products in the community to food safety systems by using the 
ASEAN GAP and using the internal control system (ICS) to expand agricultural products and 
gain higher profits in the market. 
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