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บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชน สู่ระบบอาหารปลอดภัย 

 
 การวิจยัพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้ร่ิมจากการศึกษาบริบทของชุมชน
และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 4 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มเพื่อ
ยกระดบัสู่มาตรฐานระดบัสากล ผา่นกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การพฒันาศกัยภาพดา้น “การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” และการพฒันาศกัยภาพด้าน “การจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” ซ่ึงการวิจยัไดจ้ดัท าแบบประเมินก่อนและ
หลงัการพฒันาศกัยภาพ (Pre – Post Test) ให้เห็นถึงแนวทางท่ีเกษตรจนตอ้งปรับปรุงและพฒันา
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนของตนเอง 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.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) 

 
 
 
 
 



56 
 

 

ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ี เกษตรกรสนใจท 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 ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์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 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
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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 ตารางท่ี5.12   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 านวนและร้อยละ จะเห็นว่า การไดรั้บพิษจาก
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหารปลอดภยั
จากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยัตอบถูกจ 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 5.16 การวิเคราะห์เร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 

(GAP) พบว่า การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้ากทางการหายใจ 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 
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คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตรไปจ าหน่ายร้านคา้
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  
4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 

คิดเป็นร้อยละ 4.76  
5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 

3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า คิดเป็นร้อยละ 4.76 
และโดยเฉพาะ 6) 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 5.23 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 5.23 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 5.24 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 5.24 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบันตามจ านวน  
และร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาส้ม 1 8.33 
รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.24  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 5.25 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ี เกษตรกรสนใจท 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 5.25 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 5.25 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 5.26 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 5.26 พบว่า ประเภทสัตว์ท่ีเกษตรกรสนใจท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
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ตารางท่ี 5.27 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 5.27 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) 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 

ตารางท่ี 5.28 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 20 80.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 5 20.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.28 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 22 คน (ร้อยละ 80.00) และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) 
 
ตารางท่ี 5.29    การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 

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 5.29 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 5.30 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 5.30 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 5.30 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 เฉล่ีย 2.68 (S.D. = 1.28 ) ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้ งคณะกรรมการ
กลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก เฉล่ีย 2.64 (S.D. = 1.29 )
โดยมีระดับความความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง และในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกร
ทัว่ถึงเฉล่ีย 2.40 (S.D. = 1.15 )โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.31 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 5.31 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 5.31  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  



85 
 

 

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 5.32   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 5.32 หลงัการพฒันาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92.00) และผู ้ท่ีไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.00) 
 
ตารางท่ี 5.33 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 5.33 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 5.34 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 5.34 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า 
ระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
11. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 20 80.00 

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 5.34 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม
การจัดท าระบบควบคุมภายใน(ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ตามมาตรฐานของ
ระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและ
สอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 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) 
เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 
ราย ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง ราย ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 44.00) การ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 9 คน 
(ร้อยละ 36.00) แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 7 คน 
(ร้อยละ 28.00) ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจดัท าระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ 
การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 24.00) และข้อดีของการจดัท าระบบ
ควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 
ตอบถูกจ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.00) 
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ตารางท่ี 5.35 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 
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 
6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้
หน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการ
บนัทึก 23 25 8.00 
7. ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 22 23 4 
8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี ได้รับการรับรอง
สามารถใหก้ารรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย 20 24 16 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.35 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 
12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี  2 ลักษณะคือ 
รับรอง และ ไม่รับรอง 12 15 12 
13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในต้องด าเนินการอย่างครบถ้วนอย่างน้อยปี
ละ 2-3 คร้ัง 10 11 4.00 
14. แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจดัเก็บ
ไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 10 7 -12 
15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 7 9 8.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.35 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 

เฉลีย่รวม   3.29 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 ตารางท่ี 5.35  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
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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 าไรท่ีสูงกว่าท้องตลาด
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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 )เป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล 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  
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10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
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 




