
 
 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามวตัถุประสงค์ของ 
การวิจยัคือ เพื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพของชุมชนกลุ่มเกษตรกร และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจสามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
  
6.1 สรุปผลการวิจัย  
 การวิจยัสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรสู่การต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ 
ระบบอาหารปลอดภยั 2 ประเด็นคือ “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : 
GAP)” และ “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” ส รุปการเพิ่ม
ศกัยภาพไดด้งัตารางท่ี 6.1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.1    การผลการประเมินการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในประเด็นการต่อยอดสู่ระบบ

อาหารปลอดภยั  
ประเด็น การเปลีย่นแปลง (%) 

(1) ประเด็นการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 2.38 
(2) ประเด็นการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS) 3.29 

เฉลีย่รวม 2.84 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 จากตารางท่ี 6.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ การวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการ
ต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยัไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 2.84 โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพใน
ดา้นการจดัการท าระบบควบคุมภายใน (ICS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 ส่วนการเพิ่มศกัยภาพในดา้นการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี(GAP) เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.38 ทั้ งยงัมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทั้ ง  
2 ประเด็นดงัน้ี 
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ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีการ
ยกระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 

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 

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ 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  
 

ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในด้าน “การปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)” 
เกษตรกรมีการยกระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS)ท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 
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1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคญัข้อหน่ึงคือ  
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  

10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
คดิเป็นร้อยละ 80.00  

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

12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั สามารถลดการใช้สารเคมี เน้นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
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6.2 ข้อเสนอแนะ  
6.2.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 

“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP)”ในประเด็น 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียง

ของอันตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เหมาะสมต่อการบริโภค และตอ้งพฒันาศกัยภาพการต่อยอดสินคา้เกษตรไปจ าหน่ายในร้านคา้
ปลีกในยุโรป จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน อีกทั้ งต้องพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรในการใชม้าตรฐาน ASEAN GAP เพื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
อาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP ใหเ้กิดการต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั 

ส่วนประเด็นการพฒันา“การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS)”
นั้น กลุ่มเกษตรกรควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1) ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  

2) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่าน
ออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์หไ้ดม้าตรฐานตามหลกัสากล  

3) เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้ง
มีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย  

4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการอย่าง
ครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง  

5) แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี  
6) การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
7) ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจัดท าระบบ

เอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
เกษตรกร สู่ การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุม
ภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้  

ซ่ึงขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิต
ใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป สามรถแข่งขนัในระบบตลาดไดม้ากขึ้น 

 
6.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในระยะเวลาถดัไป ควรขยายงานในภาพของความเป็น

ลา้นนา เน่ืองจากบริบทชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึง
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กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึง
มีความเป็นลา้นนาอย่างสูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการวิจยัเพื่อ
พัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาพรวมของความเป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 




