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บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
 
 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององคก์รภาครัฐในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ในภาคประชาคม
อาเซียน ได้เร่ิมจากการศึกษาบริบทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรทั้ งหมด 6 กลุ่มเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม คือ การพฒันาศกัยภาพ
ดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” การพฒันาศกัยภาพดา้น 
“การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” และการพัฒนาศักยภาพด้าน 
“ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” ซ่ึงการ
วิจยัไดจ้ดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันาศกัยภาพ (Pre – Post Test) ให้เห็นถึงแนวทางท่ี
เกษตรจนตอ้งปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถต่อยอดสินคา้เกษตรใน
ชุมชนของตนเอง สู่อาหารปลอดภยั ระดบัอาเซียนได ้ผลการวิจยัอธิบายไดด้ว้ย 
 
5.1 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (Good Agricultural Practice : 
GAP)” 
 การเพิ่มศกัยภาพโดย “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 
มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
 5.1.1 ผลการประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.1    การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 15 71.43 
ชาย 6 28.57 
รวม 21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูเ้ข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเพศหญิง จ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 71.43) รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.57) 
 
ตารางท่ี 5.2    การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  2 9.52 
31-40  1 4.76 
41-50 5 23.81 
51-60 9 42.86 
61-70 3 14.29 

71 ปีขึ้นไป 1 4.76 
รวม 21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่าผูเ้ขา้อบรบมี ช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 9 คน (ร้อยละ 42.86) 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 41-50) ช่วงอาย ุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน (ร้อย
ละ 14.29) ช่วงอาย ุต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 9.52) และช่วงอาย ุ31-40 ปี และช่วงอายุ 71 
ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76) 
   
ตารางท่ี 5.3    การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 10 47.62 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 28.57 
ปริญญาโท 5 23.81 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผูท่ี้เขา้อบรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 10 
คน (ร้อยละ 47.62) รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.57) และระดบั
ปริญญาโท จ านวน 5 คน (ร้อยละ 23.81)  
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ตารางท่ี 5.4    การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 20.83 
ขา้ว 4 16.67 
แตงโม 2 8.33 
พืชผกั 2 8.33 
เสาวรส 2 8.33 
มะนาว 1 4.17 
มะพร้าว 1 4.17 
สมุนไพร 1 4.17 
อะโวคาโด 1 4.17 
กุหลาบ 1 4.17 
กลว้ย 1 4.17 
ตน้อ่อนทานตะวนั 1 4.17 
เห็ด 1 4.17 
ไมผ้ล 1 4.17 
รวม 24 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ล าไย 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 20.83) รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน (ร้อยละ 16.67) แตงโม พืชผกั และ
เสาวรส จ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.33) และมะนาว มะพร้าว สมุนไพร อะโวคาโด กุหลาบ กลว้ย ตน้
อ่อนทานตะวนั เห็ด และไมผ้ล จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.17) 
 
ตารางท่ี 5.5    การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตเน้ือสัตวใ์นปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 60.00 
ไก่ไข ่ 2 40.00 
รวม 5 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.5 พบว่า เกษตรส่วนใหญ่ ผลิตเน้ือสัตว ์ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน (ร้อย
ละ 60.00) รองลงมาคือ ไก่ไข่จ านวน 2 คน (ร้อยละ 40.00) 
 
ตารางท่ี 5.6  การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้แปรรูปในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 1 8.33 
ล าไย 1 8.33 
ขา้ว 1 8.33 
กาแฟ 1 8.33 
ขา้วแต๋น 1 8.33 
ธญัพืชอดัแท่ง 1 8.33 
แชมพูมะกูด 1 8.33 
สบู่ขมิ้นและสบู่มะขาม 1 8.33 
อาหารส าเร็จรูปเพื่อสัตว ์ 1 8.33 
แยม 1 8.33 
น ้าเสาวรส 1 8.33 
น ้ามนังา 1 8.33 
รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 5.6 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่  
ปลาแดดเดียว ล าไย ข้าว กาแฟ ข้าวแต๋น ธัญพืชอัดแท่ง แชมพูมะกูด สบู่ขมิ้นและสบู่มะขาม 
อาหารส าเร็จรูปเพื่อสัตว ์แยม น ้าเสาวรส และน ้ามนังา จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
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ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม  
                     จ านวนและร้อยละ  
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 3 15.79 
ขา้ว 3 15.79 
ผกั 3 15.79 
อะโวคาโด 2 10.53 
เสาวรส 2 10.53 
แตงโม 2 10.53 
เห็ด 1 5.26 
กุหลาบ 1 5.26 

สมุนไพร 1 5.26 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 5.26 

รวม 19 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.7 พบว่า สินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจท ามาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ไดแ้ก่ ล าไย ขา้ว  และผกั จ านวน 3 คน (ร้อยละ 15.79) รองลงมาคือ อะโวคาโด เสาวรส 
และแตงโม จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10.53) และเห็ด กุหลาบ สมุนไพร และต้นอ่อนทานตะวนั 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5.26) 
 
ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์ประเภทสัตว์ท่ี เกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม  
                   จ านวนและร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 2 100.00 
รวม 2 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.8 7 พบวา่ ประเภทสัตวท่ี์เกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ
ปลา จ านวน 2 คน (ร้อยละ 100.00)  
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ตารางท่ี 5.9  การวิเคราะห์สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์าม  
                    จ านวนและร้อย 
ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สบู่มะขามขมิ้น 1 16.67 
แชมพูมะกรูด 1 16.67 

แปรรูปจากสมุนไพร 1 16.67 

กาแฟ 1 16.67 

น ้าเสาวรส 1 16.67 

แยม 1 16.67 

รวม 6 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.9 พบว่า สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียห์ลากหลายชนิด ได้แก่ สบู่มะขามขมิ้น แชมพูมะกรูด แปรรูปจากสมุนไพร กาแฟ น ้ า
เสาวรส และแยม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 16.67) 
 
ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 15 71.42 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 6 28.58 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.10 พบว่า ก่อนการวิจยัเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีความสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 15 คน (ร้อยละ 71.42) และผู ้ท่ีไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.58)   
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ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน เกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบติั 6 50.00 
2) เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถท าได ้ 2 16.67 
3) การท าเกษตรปลอดภยั โดยลดการใชส้ารเคมี 2 16.67 
4) สินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาดี 1 8.33 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรกรใชเ้มล็ดพนัธุ์ F-1 1 8.33 

รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.11 พบว่า  ก่อนการวิจยัเหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบติั จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถท าได ้และการท าเกษตรปลอดภยั 
โดยลดการใช้สารเคมี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 16.67) และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาดี จ านวน 1 
คน (ร้อยละ 8.33) ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
ได ้คือ เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
 
ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 

(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ 
ทางปากทางผิวหนงั 

21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดบัท่ีปลอดภยั 

21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั   
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ตารางท่ี 5.12   การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  
(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
3. ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช 

รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
19 90.48 

4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

17 80.95 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดย
เกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันา
บุคลากร 

17 80.95 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี
ประโยชน์ต่อพืช 

13 61.90 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว 
ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

13 61.90 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซ่ึงไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

9 42.86 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก
ในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

5 23.81 

10. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

4 19.05 

11. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลด
ความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 

1 4.76 

12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 

0 0.00 

13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 0 0.00 
14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม

ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   
0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 ตารางท่ี 5.12   ก่อนการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ พบว่า การไดรั้บพิษจากวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหารปลอดภยัจาก
สารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั ตอบถูกจ านวน 21 คน (ร้อยละ 
100.00) รองลงมาคือ วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน (ร้อยละ 90.48) Global GAP คือมาตรฐาน
ภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก และ Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ด้านคือ การพฒันาฟาร์ม และ
การพฒันาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน (ร้อยละ 80.95) วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช และ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตร
ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว ตอบถูกจ านวน 13 คน(ร้อยละ 61.90) วสัดุ
ทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 
9 คน (ร้อยละ 42.86) การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกใน
ยุโรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 5 คน (ร้อยละ 23.81) การไดรั้บ
พิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 4 คน (ร้อย
ละ 19.05) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของ
อนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสม
ต่อการบริโภค ตอบถูกจ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76) และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการ
ผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้ า มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี 
 
 จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรก่อนเขา้อบรมการพฒันา
ดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” ระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก 
ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั และอาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2) เหตุผลท่ีเกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
คือ ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ เกษตรกรมีความตั่งใจและสามารถท าได้ และการท าเกษตร
ปลอดภยัโดยลดการใชส้ารเคมี และสินคา้เกษตรอินทรียร์าคาดี คิดเป็นร้อยละ 91.67 
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3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดั
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิต
สินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 80.95 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้า
เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิดเป็น
ร้อยละ 80.95  

6) เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คิดเป็น 
ร้อยละ 71.42 

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส 
ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 61.90 

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ือง
ขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 61.90 

 
ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก 

ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช คิดเป็นร้อยละ 42.86  
2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้

ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน คิด
เป็นร้อยละ 23.81  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บ
พิษทางการหายใจเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 19.05  

4) เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
ได ้คือ เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 คิดเป็นร้อยละ 8.33 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อ
ป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 4.76  

และโดยเฉพาะ 6) เกษตรกรยงัไม่ เข้าใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า มาตรฐาน GAP  คือ 
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มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน
การเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   
 

5.1.2 ผลการประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
นักวิจัยได้ท าอบรมเพิ่มพูนศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ในประเด็นการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี (GAP) ในประเด็นต่างๆ ไดแก่ ความหมายการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หรือ GAP 
ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี อนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในพืชอาหาร วตัถุประสงค์การน า 
GAP ไปใช้ สภาพปัญหาความไม่ปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหาร วตัถุท่ีเป็นอนัตรายทาง
การเกษตร เส้นทางท่ีจะไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ผลกระทบต่อสุขภาพหากไดรั้บ
พิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร วัตถุอันตรายทางเกษตรท่ีห้ามใช้ในประเทศไทย ข้อ
ก าหนดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) GLOBAL GAP การพฒันาดา้นฟาร์ม การพฒันาดา้น
บุคลากร การพฒันาดา้นเอกสาร รายการตรวจตามมาตรฐานEUREPGAP และมาตรฐานASEAN 
GAP เป รียบ เที ยบ  มกษ .GAP & ASEAN GAP THAI GAP (มกษ .9001 -2552) THAI GAP 
(กรมการขา้ว) และน าแบบประเมินหลงัการอบรม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลตามจ านวนและร้อยละ  
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 90.48 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 9.52 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.13 หลงัการพฒันาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 19 คน (ร้อยละ  90.48) และเกษตรกรท่ีไม่ มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน (ร้อยละ 9.52)   
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ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้ 6 50.00 
2) เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 5 41.67 
3) สินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี 1 8.33 

รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.14 หลงัการพฒันาพบว่า เหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้ 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ  
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 41.67) และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
 

ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  
(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ 

ทางปากทางผิวหนงั 
21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบั
ท่ีปลอดภยั 

21 100.00 

3. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

20 95.24 

4. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศตัรูพืช รวมถึง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

19 90.48 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกร
ตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

17 80.95 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  

(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

6. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึง
ดูแลโดยกรมการขา้ว 

14 66.67 

7. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี
ประโยชน์ต่อพืช 

11 52.38 

8. ว ัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซ่ึงไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

10 47.62 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกใน
ยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

6 28.57 

10. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจ
เท่านั้น 

6 28.57 

11. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 1 4.76 
12. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลด

ความเส่ียงของอันตรายท่ีเกิดขึ้ นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 

1 0.00 

13. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุ มก ารผ ลิ ต สิ นค้ าเกษตร  
3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 

0 0.00 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสาน
มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 ตารางท่ี5.15  หลงัการพฒันาพบวา่ ผลการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ การไดรั้บพิษจากวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหารปลอดภยัจาก
สารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดับท่ีปลอดภยัตอบถูกจ านวน 21 คน(ร้อยละ 
100.00) รองลงมาคือ  Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่ม
ผูค้า้ปลีกทัว่โลก ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อยละ 95.24) วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สาร
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ป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน (ร้อย
ละ 90.48) Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการ
พฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน (ร้อยละ 80.95) 
THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว ตอบ
ถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 66.67) วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  ปาราสิต 
เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 52.38) วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน 
หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) การ
ไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น และการท่ีเกษตรกร
ไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP 
เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.57) มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี ตอบถูกจ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76) และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการ
ผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ า การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการท าการเกษตร 
เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP 
มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั GAP  ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในประเด็นน้ี 
 
ตารางท่ี 5.16 ผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับ
ไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั 

21 21 0.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่
มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 

21 21 0.00 

3. วตัถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกัน
และจ ากั ดศัต รูพื ช  รวม ถึ งส ารควบคุ มการ
เจริญเติบโตของพืช 

19 19 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 ผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการ
ผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

17 20 14.29 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ 
การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 

17 17 0.00 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช 

13 11 -9.52 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

13 14 4.76 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ 
พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

9 10     4.76 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินค้าทางการเกษตรไป
จ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรปจะตอ้งไดม้าตรฐาน 
Global GAP เสียก่อน 

5 6     4.76 

10. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะ
ไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น 

4 6     9.52 

11. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การ
ปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผล
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 

1 1     0.00 

12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และ
สัตวน์ ้า 

0 0    0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 ผลการประเมินศักยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี  

0 1 4.76 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีว ัตถุประสงค์เพื่ อ
สนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
อาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0 0.00  

เฉลี่ยรวม   2.38 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
จากตารางท่ี 6.1 การวิเคราะห์เร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

(GAP) พบวา่ การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนงั และอาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา  
ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้ง
ก่อนและหลงัการพฒันา Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24  ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 14.28  หลังการพัฒนา Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้ โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้น คือ การพฒันาฟาร์มและการพฒันาบุคลากร จ านวนผู ้
ท่ีตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา วตัถุ
ชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัล  ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62  ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลงัการ
พฒันา  THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการ
ขา้ว จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อย
ละ 4.76  หลงัการพฒันา วตัถุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายในพืช จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตรไปจ าหน่ายร้านคา้
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ปลีกในยุโรปจนตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ คิดเป็น 4.76 หลงัการพฒันา การได้รับ
พิจารณาวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลงัการพฒันา การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง
การท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา  มาตรฐาน 
GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ าและมาตรฐาน 
ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงั
การพฒันา ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันาดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีความรู้
ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)” ระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เหตุผลท่ีเกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั 
และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี และสามารถจดัฟาร์มให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก 
ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนงั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 95.24 

5) หลงัการพฒันา เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เกษตรกรมีความมัน่ใจท่ีจะพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 
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6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 
โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
80.95  

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้ว
อยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67  

9) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  
ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 52.38  
 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด  ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก  

ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช คิดเป็นร้อยละ 47.62  
2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษ

ทางการหายใจเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 
3) เกษตรกรเขา้ใจในการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้

ปลีกในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 

คิดเป็นร้อยละ 4.76  
4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 

3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า คิดเป็นร้อยละ 4.76 
และโดยเฉพาะ 4) เกษตรกรยงัไม่เขา้ใจใน การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การ

ปฏิบติัเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค  และมาตรฐาน ASEAN GAP มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
GAP  
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5.2 การพฒันาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 
 “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 

5.2.1 ผลการประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 14 56.00 
ชาย 11 44.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.17 พบว่า ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เพศหญิง จ านวน 14 คน 
(ร้อยละ 56.00) รองลงมาคือ เพศชาย 11 คน (ร้อยละ 44.00) 
 
ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  2 8.00 
31-40  2 8.00 
41-50 5 20.00 
51-60 10 40.00 
61-70 5 20.00 

70 ปีขึ้นไป 1 4.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.18 พบวา่ เกษตรกรผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 10 คน 
(ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 20.00) 
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ช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.00) และช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.00) 
 
ตารางท่ี 5.19 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 48.00 

ปริญญาตรี 10 40.00 
ปริญญาโท 3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.19 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 
12 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 40.00) ปริญญาโทจ านวน 3 
คน (ร้อยละ 12.00) 

 
ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2-3 คน 13 52.00 
4-5 คน 8 32.00 

6 คนขึ้นไป 4 16.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.20 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน 
จ านวน 13 คน (ร้อยละ 52.00) รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
32.00) และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป จ านวน 4 คน (ร้อยละ 16.00) 
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ตารางท่ี 5.21 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 10 24.39 
ขา้ว 6 14.63 
พืชผกั 4 9.76 
มะม่วง 2 4.88 
แตงโม 2 4.88 
กลว้ย 2 4.88 
เสาวรส 1 2.44 
กระทอ้น 1 2.44 
มะนาว 1 2.44 
ส้มสายน ้าผ้ึง 1 2.44 
ลิ้นจ่ี 1 2.44 
เมล่อน 1 2.44 
เสาวรส 1 2.44 
มะขาม 1 2.44 
ตน้อ่อนทานตะวนั 1 2.44 
ไมผ้ล 1 2.44 
สะเดา 1 2.44 
ฝร่ัง 1 2.44 
เห็ด 1 2.44 
กุหลาบ 1 2.44 
อะโวคาโด 1 2.44 
รวม 41 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.21 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ล าไย 
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 24.39) รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 6 คน (ร้อยละ 14.63) พืชผกัจ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 9.76) มะม่วง แตงโม และกลว้ยจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.88) และเสาวรส กระทอ้น มะนาว 
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ส้มสายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ี เมล่อน เสาวรส มะขาม ต้นอ่อนทานตะวนั ไมผ้ล สะเดา ฝร่ัง เห็ด กุหลาบ 
และอะโวคาโด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.44) 
 
ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตเน้ือสัตวใ์นปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 44.44 
ไก่ 3 33.33 
เป็ด 1 11.11 
กบ 1 11.11 
รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.22 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิตเน้ือสัตว ์ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 44.44) รองลงมาคือ ไก่ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 33.33) และเป็ด และกบ จ านวน 1 คน (ร้อย
ละ 11.11) 
 
ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบันตามจ านวน  

และร้อยละ  
ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขา้วแต๋น 2 16.67 
ล าไยอบแหง้เน้ือทอง 2 16.67 
กาแฟ 1 8.33 
ชาผงส าเร็จรูป 1 8.33 
สบู่ขมิ้น 1 8.33 
สบู่มะขาม 1 8.33 
แชมพูมะกรูด 1 8.33 
เห็ด 1 8.33 
ปลาแดดเดียว 1 8.33 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบันตามจ านวน  
และร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาส้ม 1 8.33 
รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.23  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป ได้แก่ ขา้ว
แต๋น และล าไยอบแห้งเน้ือทอง จ านวน 2 คน (ร้อยละ 16.67) รองลงมาคือ กาแฟ ชาผงส าเร็จรูป สบู่
ขมิ้น สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด ปลาแดดเดียว และปลาส้ม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
 
ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม  

จ านวนและร้อยละ 
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 8 25.00 
พืชผกั 5 15.63 
ขา้ว 4 12.50 
เสาวรส 2 6.25 
กุหลาบ 1 3.13 
อะโวคาโด 1 3.13 
ส้มสายน ้าผ้ึง 1 3.13 
ลิ้นจ่ีจกัรพรรค 1 3.13 
แตงโม 1 3.13 
กลว้ย 1 3.13 
มะขาม 1 3.13 
ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.13 
ไมผ้ล 1 3.13 
มะม่วง 1 3.13 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม  
จ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ถัว่ฝักยาว 1 3.13 
สมุนไพร 1 3.13 
เห็ด 1 3.13 
รวม 32 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.24 พบว่า สินคา้เกษตรท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ไดแ้ก่ ล าไยจ านวน 8 คน (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ พืชผกัจ านวน 5 คน (ร้อยละ 15.63) ขา้ว 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) เสาวรสจ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.25) และ กุหลาบ อะโวคาโด ส้มสาย
น ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ีจกัรพรรค แตงโม กลว้ย มะขาม ตน้อ่อนทานตะวนั ไมผ้ล มะม่วง ถัว่ฝักยาว สมุนไพร 
และเห็ด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.13) 
 
ตารางท่ี 5.25 การวิเคราะห์ประเภทสัตวท่ี์เกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน  

และร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 75.00 
ไก่ไข ่ 1 25.00 
รวม 4 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.25 พบว่า ประเภทสัตว์ท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 
 
 
 
 



98 
 

 

ตารางท่ี 5.26 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์าม  
จ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้วแต๋น 2 13.33 
ล าไยอบแหง้เน้ือทอง 2 13.33 
แยม 1 6.67 
น ้าเสาวรส 1 6.67 
ไอศกรีม 1 6.67 
ขา้วกลอ้ง 1 6.67 
กาแฟ 1 6.67 
สมุนไพร 1 6.67 
สบู่ขมิ้น 1 6.67 
สบู่มะขาม 1 6.67 
แชมพูมะกรูด 1 6.67 
ปลาแดดเดียว 1 6.67 
ปลาส้ม 1 6.67 
รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.26 พบว่า  สินคา้เกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ได้แก่ ข้าวแต๋น และล าไยอบแห้งเน้ือทอง จ านวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) และแยม น ้ า
เสาวรส ไอศกรีม ขา้วกลอ้ง กาแฟ สมุนไพร สบู่ขมิ้น สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด ปลาแดดเดียว ปลา
ส้ม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) 
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ตารางท่ี 5.27 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 20 80.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 5 20.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.27 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 22 คน (ร้อยละ 80.00) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) 
 
ตารางท่ี 5.28    การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล  

ตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตร

อินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั 9 60.00 
2) ควบคุมการใชส้ารเคมี และเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 3 20.00 
3) การตอบรับของลูกคา้ดา้นสุขภาพ 2 13.33 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 6.67 

รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.28 พบวา่ เหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั จ านวน 9 คน (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ ควบคุมการใชส้ารเคมี และเขา้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) และการตอบรับของลูกคา้ด้านสุขภาพ 
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จ านวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) 
 
ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดับการปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน   

(ICS) ของพื้นท่ีการเกษตร 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อ
การปนเป้ือนสารพิษ ทั้ งทาง ดิน น ้ า และ
อากาศ 

3.28 0.98 ปานกลาง 

2. ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน
สารพิษท่ีถูกหลักการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 

3.24 1.13 ปานกลาง 

3. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน
สารพิษท่ีถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 

3.16 0.99 ปานกลาง 

4. ท่านไดรั้บพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จาก
แหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตัดต่อหรือ
ดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 

3.12 1.27 ปานกลาง 

5. ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การ
ด าเนินเกษตรอินทรีย ์จากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ อยู่
เสมอ 

2.72 1.21 ปานกลาง 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกพนัธุ์พืชท่ีใช้
เพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจาก
การตดัต่อพนัธุกรรม  หรือผา่นการฉายรังสี 

2.68 1.28 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดับการปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน   
(ICS) ของพื้นท่ีการเกษตร (ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

7. ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 

2.64 1.29 ปานกลาง 

8. ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรม 
การกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและ
ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกร
ทัว่ถึง 

2.40 1.15 นอ้ย 

เฉลีย่รวม 2.91 1.19 ปานกลาง 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.29 ก่อนการพฒันาพบว่า การปฏิบัติตามระดับการปฏิบัติตามการจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) ของพื้นท่ีการเกษตร บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภยัต่อการ
ปนเป้ือนสารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้ า และอากาศ เฉล่ีย 3.28 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.98 รองลงมาคือ ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูกหลกัการ ทั้งทาง
ดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทางการเกษตร เฉล่ีย 3.24 (S.D. = 1.13 ) ท่านมีวิธี
เสนอแนะเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเกษตร  เฉล่ีย 3.16 (S.D. = 0.99 ) ท่านไดรั้บพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จาก
แหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อหรือดัดแปลงพนัธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  เฉล่ีย 3.12 
(S.D. = 1.27 ) ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย์ จากเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ อยูเ่สมอ เฉล่ีย 2.72 (S.D. = 1.21 ) ท่านมีส่วนร่วม
ในการคดัเลือกพนัธุ์พืชท่ีใชเ้พาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  หรือ
ผ่านการฉายรังสี  เฉ ล่ีย  2 .68 (S.D. = 1.28 )  ในพื้ น ท่ีท าการเกษตรของท่ าน มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก  เฉล่ีย 
2.64 (S.D. = 1.29 )โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดับปานกลาง และในพื้นท่ีชุมชนของ
ท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิกเกษตรกรทัว่ถึงเฉล่ีย 2.40 (S.D. = 1.15 )โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบันอ้ย 
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

25 100.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 100.00 

3. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

24 96.00 

4. ระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System : ICS)เป็น ระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 

23 92.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 92.00 

6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 

23 92.00 

7. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

22 88.00 

8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 

20 80.00 

9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 

18 72.00 

10. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

15 60.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
11. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   

15 60.00 

12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

12 48.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

10 40.00 

14. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 10 40.00 
15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

7 28.00 

16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพ
และความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

4 16.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.30  ก่อนการพฒันาพบว่า การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข และตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 25 คน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ICS 
เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96.00) ระบบควบคุมภายใน(Internal Control 
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System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง  การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการ
บันทึก ตอบถูกจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92.00) ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 22 คน (ร้อยละ 88.00) ICS ช่วยใหห้น่วยงาน
ท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อย
ละ 80.00) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียน
ได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 18 คน (ร้อยละ 
72.00) เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิก
อย่างนอ้ย 5 ราย และระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 15 คน (ร้อย
ละ 60.00) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะ
คือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 12 คน (ร้อยละ 48.00)  การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2 -3 คร้ัง และแบบฟอร์มหรือ
แบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 10 คน (ร้อยละ 40.00) การตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 7 คน (ร้อยละ 
28.00) ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจัดท าระบบเอกสารระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การ
ทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การ
ตรวจประเมินเบ้ืองตน้ ตอบถูกจ านวน 4 คน (ร้อยละ 16.00) และขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุม
ภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูก
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.00)  
 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรก่อนการพฒันาด้าน “การ
ปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS)” เกษตรกรมีระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน
(ICS) ท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน  
มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 96.00  

4) เหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได้ คือ การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ   
ควบคุมการใช้สารเคมี และเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และการตอบรับของลูกคา้ดา้นสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง คิดเป็นร้อยละ 92.00 

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00 

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การ
จดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 92.00  

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 88.00  

9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 80.00  

10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล 
คิดเป็นร้อยละ 72.00  

11) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล คิดเป็นร้อยละ 80.00  

12) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการ
ผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 

13) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบ
ถูกจ านวน คิดเป็นร้อยละ 60.00  
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14) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภยัต่อการปนเป้ือน
สารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้ า และอากาศ เฉล่ีย 3.28 (S.D.) เท่ากบั 0.98 โดยมีระดับความความรู้ความ
เขา้ใจระดบัปานกลาง 

15) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ท่านมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษ 
ท่ีถูกหลักการ ทั้ งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทางการเกษตร เฉล่ีย 3.24  
(S.D. = 1.13 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

16) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษ 
ท่ีถูก  หลักการ ทั้ งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทางการเกษตร  เฉล่ีย 3.16  
(S.D. = 0.99 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

17) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ท่านได้รับพันธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จากแหล่ง 
ท่ีเหมาะสม ปราศจากการตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  เฉล่ีย 3.12  
(S.D. = 1.27 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

18) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตร
อินทรีย์ จากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ อยู่เสมอ เฉล่ีย 2.72  
(S.D. = 1.21 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

19) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  ท่ าน มี ส่ วน ร่วมในการคัด เลือกพัน ธุ์พื ช ท่ี ใช้ 
เพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  หรือผ่านการฉายรังสี เฉล่ีย 2.68  
(S.D. = 1.28 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

20) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรม 
การกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก เฉล่ีย 2.64  
(S.D. = 1.29 ) โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 

 
ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบ

ควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 48.00   
2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง

ด าเนินการอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างน้อย    

1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00  
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4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.00  

5) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  
การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือ
ตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ คิดเป็นร้อยละ 16.00  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 12.00 

7) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึง เฉล่ีย 2.40 
(S.D. = 1.15 )โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบันอ้ย 
 

 5.2.2 ผลการประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
นักวิจัยได้ท าอบรมเพิ่มพูนศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ในประเด็น“การจัดท าระบบ

ควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ความหมายระบบควบคุม
ภายใน(Internal Control System : ICS) ขอ้ดีของการจดัทาระบบควบคุมภายใน(Internal Control 
System : ICS) เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กระบวนการพฒันาระบบควบคุม
ภายใน มี 5 ขั้นตอน 1) การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่มเกษตรกร 2) การจดั
ทาระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 3) การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายใน
ของกลุ่ม 4) การประเมินระบบควบคุมภายใน 5) การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ และการเตรียมระบบ
เอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

 
ตารางท่ี 5.31   การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 23 92.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 8.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.31 หลงัการพฒันาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 23 คน (ร้อยละ  92.00) และผู ้ท่ีไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.00) 
 
ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

ตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) ผา่นการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั 6 46.15 
2) ลดการใชส้ารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 5 38.46 
3) มีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 1 7.69 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.32 หลงัการพฒันาพบว่า เหตุผลท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไป
ปฏิบติั จ านวน 6 คน (ร้อยละ 46.15) รองลงมาคือ ลดการใช้สารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 38.46) และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
7.69) ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ 
เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 7.69) 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 100.00 

2. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 

25 100.00 

3. ระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 

25 100.00 

4. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

25 100.00 

5. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

24 96.00 

6. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

23 92.00 

7. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 92.00 

8. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 

20 80.00 

9. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

15 60.00 

10. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   

14 56.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
11. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 

13 52.00 

12. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

14 56.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

11 44.00 

14. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

9 36.00 

15. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 7 28.00 
16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพ
และความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

6 24.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม
การจัดท าระบบควบคุมภายใน(ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ตามมาตรฐานของ
ระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและ
สอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ระบบควบคุม
ภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญขอ้หน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการบันทึก  ระบบ
ควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
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สินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 25 คน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ผล
การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96.00)  ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี
ไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 
96.00) ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92.00) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของ
กลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกั
สากล ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อยละ 80.00) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 15 คน (ร้อยละ 
60.00) ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) 
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย  
5 ราย ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง ราย ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 44.00) 
การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน      
9 คน (ร้อยละ 36.00) แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 
7 คน (ร้อยละ 28.00) ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจดัท าระบบ
เอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่ม
เกษตรกร สู่ การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุม
ภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 24.00) และขอ้ดีของการจดัท า
ระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่าท้องตลาด
โดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.00) 
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ตารางท่ี 5.34 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

25 24 -4.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายใน
ของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 25 0.00 

3. ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

24 25 4.00 

4. ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 
ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการ
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 

23 25 8.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 23 0.00 

6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้
หน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการ
บนัทึก 

23 25 8.00 

7. ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

22 23 4.00 

8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี ได้รับการรับรอง
สามารถใหก้ารรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย 

20 24 16.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

ตารางท่ี 5.34 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้ง
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกั
สากล 

18 20 8.00 

10. เกณฑ์ การพิ จารณาคุณสมบั ติของกลุ่ ม
เกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิก
อยา่งนอ้ย 5 ราย 

15 14 -4.00 

11. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับ
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดย
หน่วยงานอิสระ   

15 14 -4.00 

12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี  2 ลักษณะคือ 
รับรอง และ ไม่รับรอง 

12 15 12.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในต้องด าเนินการอย่างครบถ้วนอย่างน้อยปี
ละ 2-3 คร้ัง 

10 11 4.00 

14. แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจดัเก็บ
ไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 

10 7 -12.00 

15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

7 9 8.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 



 

 

ตารางท่ี 5.34 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 

16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุม
ภายใน (ICS)  การจัดท าระบบเอกสารระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม  →  การประเมิน
ศักยภาพและความพ ร้อม เบ้ือต้นของกลุ่ ม
เกษตรกร → การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   

4 6 8.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วย
ใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ี
สูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

3 3 0.00 

เฉลีย่รวม   3.29 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 ตารางท่ี 5.34  แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าระบบควบคุมภายใน ( ICS) จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้ง
ก่อนและหลงัการพฒันา ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลังการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน
(Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ



 

 

ควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ระบบควบคุมภายใน
(ICS) มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก จ านวนผูท่ี้ตอบถูก
ในข้อน้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลังการ
พฒันา ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จ านวน
ผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4 .00 
หลงัการพฒันา ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ
หลายราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิด
เป็นร้อยละ 16.00 หลงัการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่
จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได้ แต่ตอ้งผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล  
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
8.00 หลงัการพฒันา เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้ง
มีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลง
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
4.00 หลงัการพฒันา ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 16.00 หลังการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลังการพัฒนา 
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.00 หลงัการพฒันา การตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลังการพัฒนา ขั้นตอน
กระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของ
กลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้ น้ี จ านวน 6 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลงัการพฒันา ขอ้ดีของการจดัท า
ระบบควบคุมภายในช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่าท้อ งตลาด



 

 

โดยทัว่ไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 3 คน ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ทั้งน้ี
กิจกรรมการพฒันาด้านด้าน “การปฏิบัติตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)” เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 
 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลงัการพฒันาด้าน “การ
ปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)” เกษตรกรมีระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน
(ICS) ท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ  
การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL SYSTEM : 
ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 100.00  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 

7) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล คิดเป็นร้อยละ 92.00 เพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรสามารถน าระบบการจดัการภายในไปใช้
จดัการระบบฟาร์มของกลุ่ม เพื่อพฒันานาศกัยภาพของกลุ่มได ้

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00 

9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00  



 

 

10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
คิดเป็นร้อยละ 80.00  

11) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 60.00  

12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั สามารถลดการใช้สารเคมี เน้นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  
คิดเป็นร้อยละ 56.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการ
ผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.00  

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างน้อย  
 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 

6) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  
การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อม
เบ้ืองต้นของกลุ่มเกษตรกร สู่  การทดลองใช้เอกสารคู่ มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม  
สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ คิดเป็นร้อยละ 24.00  

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 
 
 



 

 

5.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 
ตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 13 59.09 
ชาย 9 40.91 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.35 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เพศ
หญิงจ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
 
ตารางท่ี 5.36  การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  1 4.55 
31-40  1 4.55 
41-50 5 22.73 
51-60 10 45.45 
61-70 4 18.18 

70 ปีขึ้นไป 1 4.55 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 



 

 

 จากตารางท่ี 5.36 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ช่วง
อายุ 51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 
22.73 ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 และช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี 
และช่วงอาย ุ70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 
 
ตารางท่ี 5.37 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 50.00 

ปริญญาตรี 7 31.82 
ปริญญาโท 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.37 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 7 
คน ร้อยละ 31.82 ปริญญาโทจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18  
 
ตารางท่ี 5.38 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2-3 คน 13 59.09 
4-5 คน 6 27.27 

6 คนขึ้นไป 3 13.64 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.38 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและ
ร้อยละจะเห็นว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ 
สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 



 

 

ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ล าไย 8 25.81 

ขา้ว 5 16.13 
พืชผกั 3 9.68 
กลว้ย 3 9.68 
แตงโม 2 6.45 
มะพร้าว 1 3.23 
กระทอ้น 1 3.23 
มะนาว 1 3.23 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.23 
เมล่อน 1 3.23 

มะขามยกัษ ์(เป้ียว) 1 3.23 
ขา้วโพด 1 3.23 
มะม่วง 1 3.23 
เห็ด 1 3.23 

เสาวรส 1 3.23 
รวม 31 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.39 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไยจ านวน 8 
คน ร้อยละ 25.81 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 5 คน ร้อยละ 16.13 พืชผกั และกลว้ยจ านวน 3 คน ร้อย
ละ 9.68 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 6.45 และมะพร้าว กระทอ้น มะนาว ตน้อ่อนทานตะวนั เม
ล่อน มะขามยกัษ ์(เป้ียว) ขา้วโพด มะม่วง เห็ด และเสาวรสจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.23 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 5.40 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 37.50 
ไก่ 2 25.00 
กบ 2 25.00 
ห่าน 1 12.50 
รวม 8 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.40 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลาจ านวน 3 
คน รองลงมาคือ ไก่ และกบจ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 และห่านจ านวน 1 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.41 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กาแฟ 1 10.00 
ปลา 1 10.00 

ขา้วแต๋น 1 10.00 
ล าไยอบแหง้ 1 10.00 

กลว้ย 1 10.00 
สบู่ขมิ้น +มะขาม+ มะกรูด 1 10.00 

แชมพูขมิ้น+ มะขาม +มะกรูด 1 10.00 
เห็ด 1 10.00 

อาหารเพื่อสัตว ์ 1 10.00 
อาหารส าเร็จรูป 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 



 

 

จากตารางท่ี 5.41 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัไดแ้ก่ กาแฟ ปลา ขา้ว
แต๋น ล าไยอบแห้ง กลว้ย สบู่ขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด แชมพูขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด เห็ด อาหาร
เพื่อสัตว ์อาหารส าเร็จรูป จ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 

 
ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 19.23 
ขา้ว 4 15.38 
พืชผกั 3 11.54 
แตงโม 2 7.69 
เมล่อน 1 3.85 
กุหลาบ 1 3.85 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.85 
กลว้ยหอมทอง 1 3.85 

ไมผ้ล 1 3.85 
มะขามยกัษ ์(เป้ียว) 1 3.85 

มะกรูด 1 3.85 
มะขาม 1 3.85 
ขมิ้น 1 3.85 
เห็ด 1 3.85 

เสาวรส 1 3.85 
สมุนไพร 1 3.85 
รวม 26 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.42 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ได้แก่  
ล าไยจ านวน 5 คน ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 4 คน ร้อยละ 15.38 พืชผกั จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 11.54 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 7.69 และ เมล่อน กุหลาบ ตน้อ่อนทานตะวนั กลว้ยหอม



 

 

ทอง ไม้ผล มะขามยกัษ์ (เป้ียว) มะกรูด มะขาม ขมิ้น เห็ด เสาวรส และสมุนไพรจ านวน 1 คน    
ร้อยละ 3.85 
 
ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 66.67 
ไก่ไข่ 1 16.67 
กบ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.43 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ 
ปลาจ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และกบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.44 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กาแฟ 1 25.00 

ขา้วแต๋น 1 25.00 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 25.00 
แชมพูมะกรูด 1 25.00 

รวม 4 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 จากตารางท่ี 5.44 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ได้แก่  
กาแฟ ขา้วแต๋น สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 



 

 

ตารางท่ี 5.45 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.45 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 
 
ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 26.67 
2) ไดรั้บการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั 3 20.00 
3) ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัแมลงและศตัรูพืช 2 13.33 
4) ตอ้งการพฒันาสินคา้การเกษตร 1 6.67 
5) การท าเกษตรอินทรียท์ าให้ปลอดภยัต่อผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภค 
1 

6.67 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก 2 13.33 
2) พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการใชเ้คมี 1 6.67 
3) ตน้ทุนสูงในการผลิตสูง 1 6.67 

รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

 จากตารางท่ี 5.46 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด้ จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 26.67 รองลงมาคือ ได้รับการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติ จ านวน 3 คน ร้อยละ 
20.00 ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใช้สารเคมีในการก าจดัแมลงและศตัรูพืช จ านวน 2 คน ร้อยละ 
13.33 และต้องการพัฒนาสินค้าการเกษตร และการท าเกษตรอินทรีย์ท าให้ปลอดภัยต่อ
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก จ านวน 2 คน ร้อย
ละ 13.33 รองลงมาคือ พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการใช้เคมี และตน้ทุนสูงในการผลิตสูง 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.47 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
13. กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

22 100.00 

1. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 

21 95.45 

3. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

21 95.45 

4. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

21 95.45 

5. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 

21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 



 

 

ตารางท่ี 5.47 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
6. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

21 95.45 

14. การจดัท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม 

21 95.45 

17. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

21 95.45 

19. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้

21 95.45 

8. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน 
เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
จดัหาช่องทางตลาด 

20 90.91 

18. ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   

20 90.91 

2. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

19 86.36 

9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

19 86.36 

11. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

17 77.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

ตารางท่ี 5.47 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

9 40.91 

10. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 

9 40.91 

20. ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

8 36.36 

12. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

6 27.27 

15. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการ
รับรองมาตรฐานเกษตร 

6 27.27 

16. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 
ข้อ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.47 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จะเห็นว่า กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ PGS เป็น
เคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย PGS เป็นเคร่ืองมือท่ี
จะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบั
ให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดย
ผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ี
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของท้องถ่ิน ตามหลักการและ
องค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย  การ



 

 

จดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้
ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการใหก้ารรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดย
การฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนั
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึง
การตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ตอบถูก
จ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด และระบบตลาดท่ี "ชุมชน
รับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง (first party certification) ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 
90.91   ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกัน  และระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ตอบถูก
จ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 77.27 
คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ี
มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน ตั้ งแต่ 2 รายขึ้ นไป และ
คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้
แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 
10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐาน
แสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มได้ ตอบถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 การ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และการรับรองเกษตร
อินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 6 คน 
ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ 
กระบวนการเรียนรู้ ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี 
 
 
 



 

 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 
ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.48 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูมี้ความท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิตและกบัผูบ้ริโภค 5 38.46 
2) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 30.77 
3) ผา่นการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง 3 23.08 
4) ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.49 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ



 

 

การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ ท าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยกับผูผ้ลิตและกับ
ผูบ้ริโภค จ านวน5 คน ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 30.77 ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบติัจริง จ านวน 3 คน ร้อยละ 23.08 และ
ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.50 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน      
  เกษตรอินทรียส์ากล 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 

22 100.00 

2. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน 
เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
จดัหาช่องทางตลาด 

22 100.00 

3. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม 

22 100.00 

4. ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   

22 100.00 

5. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

21 95.45 

6. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

ตารางท่ี 5.50 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน      
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

20 90.91 

8. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

20 90.91 

9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

20 90.91 

10. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

20 90.91 

11. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้

20 90.91 

12. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

19 86.36 

13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

18 81.82 

14. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 

14 63.64 

15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 

12 54.55 

16. ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

11 50.00 

17. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการ
รับรองมาตรฐานเกษตร 

9 40.91 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

ตารางท่ี 5.50 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน      
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

8 36.36 

19. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

6 27.27 

20. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 
ข้อ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

3 13.64 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.50 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จะเห็นว่า ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด  การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตใหป้ฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และ
ก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์ม
ให้กับเกษตรกร เป็นลักษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  และระบบตลาดท่ี 
"ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกร
ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง (first party certification)  ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อย
ละ 100.00 รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้
รวมกลุ่มกนัอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม และกลุ่ม
จะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 21 คน 
ร้อยละ 95.45 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกนั ตามหลกัการ
และองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย  



 

 

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดย
ชุมชน ตลาดสินค้าในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ี
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้ และการตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้
ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 
ได ้ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้
ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินท รีย์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 
18 คน ร้อยละ 81.82 PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จัดท าขึ้ นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 63.64 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์น
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อย
ละ 54.55 ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มได้ ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็น
ระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 การตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 
36.36 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่ม
ผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน ตั้ งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส  ความสัมพนัธ์
แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 5.51 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
1. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 

22 22 0.00 

2. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบ
การรับรองแบบ มี ส่ วน ร่วม  จะต้องมีภาคี
เครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กร
ทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน 
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทาง
ตลาด 

21 22  4.55 

3. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตร
อินท รีย์ของกลุ่ ม  ก าหนดวิ ธีก ารควบคุ ม
ตรวจสอบผูผ้ลิตใหป้ฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และ
ก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต 
“เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจ
ฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

21 22 4.55 

4. ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการ
รับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
องคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   

21 22 4.55 

5. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกนัอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน พร้อมกับให้การรับรอง
เกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

21 21     0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



 

 

ตารางท่ี 5.51 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
6. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

21 21 0.00 

7. ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้
ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย 
โดยจะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

21 20 -4.55 

8. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงาน
ในรูปเครือข่าย 

21 20 -4.55 

9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็น
ระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์
โดยชุมชน 

21 20 -4.55 

10. ตลาดสินค้าในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ี
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน
ได ้  

20 20     0.00 

11. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้
ผู ้ผ ลิ ต เข้ า ถึ งก ารตรวจส อบ แป ลงแล ะ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วม PGS ได ้

20 20    0.00 

12. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็น
อินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต 
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

19 19    0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 



 

 

ตารางท่ี 5.51 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการ
รับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรอง
แบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

19 18 -4.55 

14. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM 
จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย 

17 14 -13.64 

15. คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ 
โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี คล้ายกันห รืออยู่
หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 

9 12 13.64 

16 . ไม่ มี ต ร า รับ รอง  [Seals or labels] ท่ี เป็ น
หลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มได ้   

9 11 9.09 

17. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็น
ระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร 

8 9    4.55 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการ
รับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

6 8    9.09 

19. คุณสมบัติของกลุ่มผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการ
รวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตร
อินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

6 6    0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 



 

 

ตารางท่ี 5.51 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน(คน) การเปลีย่นแปลง 

(%) ก่อน หลงั 
20. หลักการและองค์ประกอบของระบบการ
รับ รองแบบ มี ส่ วน ร่วม  มี  6  ข้อ  คื อ  ก าร
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใส ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์แบบ
แนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

0 3 13.64 

เฉลีย่รวม   1.58 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 จากตารางท่ี 5.52 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) จะเห็นว่า ระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน ตอบถูกจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 คุณสมบติัของ
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้อง มีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ 
สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หรือจดัหาช่องทางตลาด การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการ
ควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตใหป้ฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการใหก้ารรับรอง
ผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง 
(first party certification)  ตอบถูกจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 รองลงมาคือ PGS เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน 
พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างครอบคลุม  และกลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 คิดเป็นร้อย
ละ 0.00 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกนั ตามหลกัการและ
องค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย  ระบบ



 

 

การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน 
ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนตอบถูกจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ -4.55 และการตลาด
อินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็น
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ตอบถูกจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระบบตรวจ
ประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบถูกจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ -4.55 PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจ
รับรองท่ี IFORM จัดท าขึ้ นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตอบถูกจ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ          
-13.64 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ 
โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้น
เดียวกัน 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ไม่มีตรารับรอง [Seals or 
labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้ตอบถูกจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.09 การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรอง
มาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการ
รับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 คุณสมบติัของ
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการ
ผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.00 และหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบ
แนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ตอบถูกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงั
การพฒันา ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS)” เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 

จากขอ้มูลผลการประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันา
ศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” มีการปฏิบติัท่ีดี ไดแ้ก่ 

1) คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคี
เครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน 
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด คิดเป็นร้อยละ 4.55 



 

 

2) การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต 
“เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 4.55  

3) ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ี
เป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง (first party certification)  คิด
เป็นร้อยละ 4.55  

4) คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 
ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่
หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.64 

5) ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มได ้ คิดเป็นร้อยละ 9.09 

6) การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐาน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.55  

7) การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 9.09  

8) หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ข้อ คือ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ 
กระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 13.64  
 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี มีไดแ้ก่ 
1) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียน

เป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ   
-4.55  

2) ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการ
ด าเนินงานในรูปเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ -4.55 

3) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ -4.55 

4) ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรอง
แบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ -4.55  



 

 

และโดยเฉพาะ 5) PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ยคิดเป็นร้อยละ -13.64 




