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บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
 
 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เร่ิมจากการศึกษาบริบทของชุมชนและกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมด 17 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรม
ทั้ง 6 ประเด็น คือ การพฒันาศกัยภาพดา้น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  
การพัฒนาศักยภาพด้าน “ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ” การพัฒนา
ศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” การพฒันาศกัยภาพดา้น “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 
การพฒันาศกัยภาพดา้น “การจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใช้สารเคมี” การ
พฒันาศกัยภาพดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 
 โดยมีการหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม  
ศรีสะอาด 2532 : 111  

 ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การพฒันาศักยภาพด้าน “การตลาดน าการผลติ : มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล” 
 “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกรจ านวน 16 คน  

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 9 56.25 
ชาย 7 43.75 

ช่วงอายุ (ปี) 

ต ่ากวา่ 30  1 6.25 
31-40  2 12.50 
41-50 5 31.25 
51-60 5 31.25 
61-70 3 18.75 

ระดับ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 43.75 

ปริญญาตรี 7 43.75 
ปริญญาโท 2 12.50 

สมาชิกในครัวเรือน 
2-3 คน 8 50.00 
4-5 คน 6 37.50 

6 คนขึ้นไป 2 12.50 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 16 คน จะเห็นว่า เพศหญิงจ านวน 9 คน ร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ 
เพศชายจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 และช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี มีจ านวนเท่ากนั 5 
คน ร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 18.75 ช่วงอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 และช่วงอายตุ ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 การศึกษาระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท
จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 50.00 
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รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 และสมาชิกในครัวเรือน 6 
คนขึ้นไป จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.2 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 6 25.00 
ขา้ว 3 12.50 

เสาวรส 2 8.33 
ส้ม 2 8.33 
ผกั 2 8.33 

อะโวคาโด 1 4.17 
กุหลาบ 1 4.17 
มะม่วง 1 4.17 
ส้มโอ 1 4.17 
ทุเรียน 1 4.17 
ผลไม ้ 1 4.17 
เห็ด 1 4.17 

มะนาว 1 4.17 
กลว้ย 1 4.17 
รวม 24 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย
จ านวน 6 คน ร้อยละ 25.00รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 3 คน ร้อยละ  12.50 เสาวรส ส้ม และผกั 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.33 อะโวคาโด กุหลาบ มะม่วง ส้มโอ ทุเรียน ผลไม ้เห็ด มะนาว และกลว้ย
จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.17 
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ตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว์) ของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ านวน 
และร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา  3 60.00 
น ้าผ้ึง 1 20.00 
กบ 1 20.00 
รวม 5 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.3  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว์) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ น ้าผ้ึง และกบจ านวน 1 คน ร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไยอบแหง้ 2 15.38 
ปลาแดดเดียว 2 15.38 

น ้าพริก 1 7.69 
เห็ดสวรรค ์ 1 7.69 
ขา้วแต๋น 1 7.69 
กลว้ยฉาบ 1 7.69 

แชมพูมะกรูด 1 7.69 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 7.69 
น ้าเสาวรส 1 7.69 

ไอศครีมเสาวรส 1 7.69 
แยมเสาวรส 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.4  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัได้แก่ ล าไย
อบแห้ง และปลาแดดเดียวจ านวน 2 คน ร้อยละ 15.38 น ้ าพริก เห็ดสวรรค์ ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ 
แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นมะขาม น ้ าเสาวรส ไอศกรีมเสาวรส และแยมเสาวรสจ านวน 1 คน ร้อยละ 
7.69 
 
ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 29.41 
เสาวรส 2 11.77 
ขา้ว 2 11.77 

อโวคาโด 1 5.88 
กุหลาบ 1 5.88 
มะม่วง 1 5.88 
ส้มโอ 1 5.88 
พืชผกั 1 5.88 
ผลไม ้ 1 5.88 
มะนาว 1 5.88 
ส้มซ่า 1 5.88 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.5 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไยจ านวน 5 คน ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือ เสาวรส และขา้ว จ านวน 2 คน ร้อย
ละ 11.77 อโวคาโด กุหลาบ มะม่วง ส้มโอ พืชผกั ผลไม ้มะนาว และส้มซ่าจ านวน 1 คน ร้อยละ 
5.88 
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ตารางท่ี 5.6 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 2 50.00 
ไก่ไข่ 1 25.00 
ผ้ึง 1 25.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.6 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลาจ านวน 2 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ ผ้ึง จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไยอบแหง้ 2 25.00 
ขา้วแต๋น 1 12.50 
เห็ด 1 12.50 

แชมพูมะกรูด 1 12.50 
สบู่ขมิ้นสบู่มะขาม 1 12.50 

น ้าเสาวรส 1 12.50 
ปลาแดดเดียว 1 12.50 

รวม 8 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.7 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไยอบแหง้จ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 ขา้วแต๋น เห็ด แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นสบู่
มะขาม น ้าเสาวรส และปลาแดดเดียวจ านวน 1 คน ร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.8 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 16 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) มีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรม และขาดใบรับรอง
มาตรฐาน 

5 55.56 

2) ท าผลผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ 2 22.22 
3) ทิศทางการตลาดมีแนวโนม้ตอ้งการเกษตรอินทรีย ์ 1 11.11 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) บริเวณโดยรอบพื้นท่ีท าการเกษตรไม่เอ้ืออ านวย 1 11.11 

รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.9 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ มีความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกอบรม และขาด
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ใบรับรองมาตรฐาน จ านวน 5 คน ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ ท าผลผลิตให้ไดคุ้ณภาพ จ านวน 2 
คน ร้อยละ 22.22 และทิศทางการตลาดมีแนวโน้มตอ้งการเกษตรอินทรีย์ จ านวน1 คน ร้อยละ 
11.11 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ 
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีท าการเกษตรไม่เอ้ืออ านวย จ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติตามระดับ 
  มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
1) การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผลพืชทัว่ไป 

และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน 
6.81 3.17 

2) การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรม
ทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืช
และสัตวท่ี์ปลอดภยั 

6.69 3.75 

3) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจไดต้ลอด
ห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต 
ไวต้รวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รอบการรับรอง 

6.56 2.97 

4) มาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเป้ือนชัดเจนทั้ ง
ทางดิน น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร 

6.44 2.88 

5) วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบัติงาน
หลงัการเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน
และพาหะน าโรค 

6.44 2.76 

6) การจดัท าแผนการผลิตและจดบนัทึกการปฏิบติังานภายใน
ฟาร์ม มีข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการผลิต ทุกรอบการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

6.44 3.14 

7) มาตรการและการป้องกันการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบัเมล็ด
พนัธุ์  การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภยั 

5.94 2.84 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติตามระดับ  
  มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  (ต่อ) 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
8) การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีใชใ้นการเพาะปลูก เหมาะสม ไม่

มีการดดัแปรพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 
5.50 3.74 

9) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่งมลพิษ 
ทั้งทางดิน น ้า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูก 

5.00 3.08 

10) การรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก 
ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจน 

4.75 3.70 

รวม 6.06 3.21 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.10 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า การบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผลพืชทัว่ไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน
เฉล่ีย 6.81 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.17 รองลงมาคือ การรักษาหรือเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืช
และสัตวท่ี์ปลอดภยัเฉล่ีย 6.69 (S.D. = 3.75) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต ไวต้รวจสอบอย่างนอ้ย 1 รอบการ
รับรองเฉล่ีย 6.56 (S.D. = 2.97) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนทั้งทางดิน น ้ า 
อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบติังานหลงั
การเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรค และการจดัท าแผนการผลิต
และจดบนัทึกการปฏิบติังานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับการผลิต ทุกรอบการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัเฉล่ีย 6.44 (S.D. = 2.88 ,2.76 ,3.14) มาตรการและการป้องกนั
การจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธุ์  การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีไดม้าตรฐาน
และปลอดภยัเฉล่ีย 5.94 (S.D. = 2.84) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่งมลพิษ 
ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูกเฉล่ีย5.00 (S.D. = 3.08) และการรับรองสินคา้ 
เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจนเฉล่ีย 4.75 (S.D. =  3.70) 
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ตารางท่ี 5.11 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
  เกษตรอินทรียส์ากล  

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใชส้ารเคมีในการเกษตรอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กษตรกรเส่ียงต่อการเกิด

โรคมะเร็ง 
16 100.00 

2) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑค์ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

16 100.00 

3) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกร
ทั้งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่สม ่าเสมอ 

16 100.00 

4) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมี
ระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้

16 100.00 

5) การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละ
ช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้

16 100.00 

6) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ด้นั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้
จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ 
และศรัทธาหลักทฤษฎี เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จาก
ธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ปรับเปล่ียน 

16 100.00 

7) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้า 50 -100% 15 93.75 
8) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท าทั้ง

ตน้น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและ
ความซ่ือสัตย ์

15 93.75 

9) การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล 

15 93.75 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  



87 
 

 

ตารางท่ี 5.11 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10) เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ แล้วตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาด
สินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 

15 93.75 

11) ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้
เกษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้

15 93.75 

12) เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์แต่ใชซ้ากพืช
ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 

15 93.75 

13) ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 
20-30% 

15 93.75 

14) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 
มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บ
รักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของ
ผลผลิตพืชอินทรีย ์

14 87.50 

15) ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัยไม่
สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้

14 87.50 

16) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาต่อซัง
ขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ 

13 81.25 

17) การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรม
การแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม 

12 75.00 

18) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 6 37.50 
19) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็น

สินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี 
5 31.25 

20) พืชลม้ลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 
เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึง
ถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์

2 12.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.11 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จะเห็นว่า การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่าง
ต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์คือ
การพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับ เกษตรกรควรให้
ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อ
ราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่าสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท าการตลาดด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต 
ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนด
ลูกคา้ได ้และก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐาน
เกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั 
โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 
ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้ง
ออกดว้ยน ้ า 50 -100% การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท าทั้งตน้
น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์การบนัทึกการ
ผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เม่ือสินค้าเกษตรผ่าน
กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แล้วตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนว
ทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑ์ของตนนั้นสามารถส่งออกได ้เกษตร
อินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืชซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน 
และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย และราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่า
ปกติ 20-30% ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มี
กล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษา
ได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์และผลผลิตท่ี
ผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยัไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้ 
ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 87.50 กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการ
เผาต่อซงัขา้ว คณะกรรมการจึงให้แปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 81.25 
การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการ
ผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เช่ือถือได ้100% ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินใน
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ระบบ GAP ถือว่าเป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อย
ละ 31.25 พืชล้มลุก มีระยะ ป รับ เป ล่ียนขั้ นต ่ า  6 เดือน  (มาตรฐานไทย) ห รือ 12 เดือน 
(มาตรฐานสากล) ต้องเก็บเก่ียวหลังจากพ้นระยะปรับเปล่ียนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย์  ตอบถูก
จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.12 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   สากลตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) มีความรู้ความเขา้ใจในการท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม 
และปฏิบติัตาม 

7 53.85 

2) ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

5 38.46 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   สากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใชแ้หล่งน ้ า
จากล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีล้อมรอบมีการใช้สารเคมี 
เช่น ยาฆ่าแมลง 

1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.13 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ มีความรู้ความเขา้ใจในการท ามาตรฐานจากการ
ฝึกอบรม และปฏิบัติตาม  จ านวน 7 คน ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จ านวน 5 คน ร้อยละ 38.46 ส่วนเหตุผลท่ี
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ พื้นท่ีท าการเกษตรเป็น
พื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใชแ้หล่งน ้ าจากล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใช้สารเคมี เช่น 
ยาฆ่าแมลง จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 

ตารางท่ี 5.14 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน  
  เกษตรอินทรียส์ากล 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิด

โรคมะเร็ง 
16 100.00 

2) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้า 50 -100% 16 100.00 
3) การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากล 
16 100.00 

4) เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้
เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 

16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.14 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
5) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และ

ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
16 100.00 

6) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกร
ทั้ งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่สม ่าเสมอ 

16 100.00 

7) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมี
ระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้

16 100.00 

8) การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความต้องการผลผลิต ในแต่ละ
ช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้

16 100.00 

9) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จาก
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และ
ศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือ
เร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 

16 100.00 

10) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบวา่มีการเผาต่อซังขา้ว 
คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ 

16 100.00 

11) ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้
เกษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้

16 100.00 

12) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท าทั้ง
ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและ
ความซ่ือสัตย ์

15 93.75 

13) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มี
โครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษา
ได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิต
พืชอินทรีย ์

15 93.75 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.14 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
14) เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืช

ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 
15 93.75 

15) การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการ
แปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม 

14 87.50 

16) ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่า
ปกติ 20-30% 

13 81.25 

17) ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยัไม่สามารถ
ใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้

12 75.00 

18) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินคา้
เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี 

7 43.75 

19) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 6 37.50 
20) พืชล้มลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 

เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือ
วา่เป็นพืชอินทรีย ์

6 37.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.14 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จะเห็นว่า การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่าง
ต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้ง
ออกดว้ยน ้ า 50 -100% การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ แลว้
ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก การ
สร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
สินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้ง
ดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอยา่สม ่าเสมอ เกษตรกร
สามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกนัความปลอดภยั มีการ
รับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได้ การตลาดน าการผลิตคือมีการ



93 
 

 

วิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อ
สามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกค้าได้ ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้นั้ น จะต้องเร่ิมจาก
การศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และ
ศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็น
เกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบวา่มีการเผา
ต่อซังข้าว คณะกรรมการจึงให้แปลงดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออก
ได้ ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 100.00 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้า และปลายน ้า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความ
ซ่ือสัตย ์ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของ
เน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต 
เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์และเกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์แต่ใชซ้ากพืชซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย ตอบถูกจ านวน 15 
คน ร้อยละ 93.75 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูป
และการจดัการผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 87.50 ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์
ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20-30% ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 87.50 
ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยัไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตร
อินทรียไ์ด ้ ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผา่นการประเมินในระบบ 
GAP ถือว่าเป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 
43.75 การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได้ 100% และพืชล้มลุกมีระยะ 
ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจาก
พน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 

5.2 การพฒันาศักยภาพด้าน “ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์และแนวทางปฏิบัติ” 
 “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกรจ านวน 17 คน และกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 
อปท./เทศบาล จ านวน 29 คน ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 10 58.82 
ชาย 7 41.18 

ช่วงอายุ 

ต ่ากวา่ 30  1 5.88 
31-40  2 11.76 
41-50 6 35.29 
51-60 5 29.41 
61-70 3 17.65 

การศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 41.18 

ปริญญาตรี 8 47.06 
ปริญญาโท 2 11.76 

สมาชิกในครัวเรือน 
2-3 คน 7 41.18 
4-5 คน 8 47.06 

6 คนขึ้นไป 2 11.76 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.15 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 17 คน จะเห็นวา่ เพศหญิงจ านวน 10 คน ร้อยละ 58.82 รองลงมาคือ เพศชาย
จ านวน 7 คน ร้อยละ 41.18 และช่วงอายุ 41-60 ปี จ านวน 6 คน ร้อยละ 35.29 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 51-60 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 29.41 ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 17.65 ช่วงอาย ุ
31-40 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 และช่วงอายตุ ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 5.88 การศึกษา 
ปริญญาตรีจ านวน 8 คน ร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 7 คน ร้อยละ 41.18 
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ปริญญาโทจ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 จ านวน 8 คน ร้อยละ 
41.18 รองลงมาคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน ร้อยละ 41.18 และจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 6 คนขึ้นไป จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
 
ตารางท่ี 5.16 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 7 24.14 
ขา้ว 6 20.69 
พืชผกั 2 6.90 
กลว้ย 2 6.90 
เห็ด 1 3.45 

เสาวรส 1 3.45 
ฝร่ัง 1 3.45 
ผลไม ้ 1 3.45 
ชา 1 3.45 

กาแฟ 1 3.45 
ลูกบ๊วย 1 3.45 

ส้มสายน ้าผ้ึง 1 3.45 
ลิ้นจ่ี 1 3.45 

ผกัไฮโดโปนิก 1 3.45 
หน่อไมบ้งหวาน 1 3.45 

มะนาว 1 3.45 
รวม 29 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.16 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย
จ านวน 7 คน ร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 6 คน ร้อยละ 20.69 พืชผกั และกลว้ยจ านวน 
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2 คน ร้อยละ 6.90 และเห็ด เสาวรส ฝร่ัง ผลไม ้ชา กาแฟ ลูกบ๊วย ส้มสายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ี ผกัไฮโดโป
นิก หน่อไมบ้งหวาน และมะนาวจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.45 
 
ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.17 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 ผ้ึง และกบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 20.00 
ล าไยอบแหง้ 2 20.00 

ชาแหง้แต่งกล่ินต่างๆ 1 10.00 
แปรรูปเห็ด 1 10.00 
ขา้วแต๋น 1 10.00 

กลว้ยสุกทอดกรอบ 1 10.00 
แชมพูมะกูด 1 10.00 

สบู่ขมิ้นและสบู่มะขาม 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



97 
 

 

 จากตารางท่ี 5.18 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา
แดดเดียว และล าไยอบแห้งจ านวน 2 คน ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ชาแห้งแต่งกล่ินต่างๆ แปรรูป
เห็ด ขา้วแต๋น กลว้ยสุกทอดกรอบ แชมพูมะกูด และสบู่ขมิ้นและสบู่มะขามจ านวน 1 คน ร้อยละ 
10.00 
 
ตารางท่ี 5.19 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 7 30.43 
ขา้ว 4 17.39 
พืชผกั 3 13.04 
เสาวรส 2 8.70 
กลว้ย 1 4.35 
เห็ด 1 4.35 

มะนาว 1 4.35 
ชา 1 4.35 

กาแฟ 1 4.35 
ลูกบ๊วย 1 4.35 

ส้มสายน ้าผ้ึง 1 4.35 
รวม 23 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.19 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ได้แก่ ล าไยจ านวน 7 คน ร้อยละ 30.43 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 4 คน ร้อยละ 17.39 
พืชผกัจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.04 เสาวรส จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.70 และกลว้ย เห็ด มะนาว ชา 
กาแฟ ลูกบ๊วย และส้มสายน ้าผ้ึงจ านวน 1 คน ร้อยละ 4.35 
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ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไก่ไข่ 1 25.00 
ประมง 1 25.00 
ปลา 1 25.00 
ผ้ึง 1 25.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.20 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ไก่ไข่ ประมง ปลา ผ้ึง และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 5.21 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 20.00 

น ้าพริกเผาเห็ดหอม 1 10.00 
ชาแหง้แต่งกล่ินต่าง ๆ 1 10.00 

บ๊วยชนิดต่าง ๆ 1 10.00 
ขา้วแต๋น 1 10.00 

ล าไยอบแหง้ 1 10.00 
กลว้ยฉาบกลว้ยสุกทอดกรอบ 1 10.00 

น ้าเสาวรส 1 10.00 
แยมเสาวรส 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.21 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ปลาแดดเดียว จ านวน 2 คน ร้อยละ 20.00 
รองลงมา คือ น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ชาแห้งแต่งกล่ินต่าง ๆ บ๊วยชนิดต่าง ๆ ขา้วแต๋น ล าไยอบแห้ง 
กลว้ยฉาบกลว้ยสุกทอดกรอบ น ้าเสาวรส และแยมเสาวรสจ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 88.24 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 11.76 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.22 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 15 คน ร้อยละ 88.24 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
 
ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ไม่มีการใชส้ารเคมีในการผลิต 4 36.36 
2) ท าผลผลิตใหป้ลอดภยั มีคุณภาพ และมีสุขภาพท่ีดี 3 27.27 
3) มีความสนใจในการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในด้านเกษตร

อินทรีย ์
2 18.18 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน 1 9.09 
2) พื้นท่ีท าการเกษตรอินทร์อยู่ปลายน ้ า และยงัมีพื้นท่ีท า

เกษตรท่ีใช่ยาฆ่าหญา้ลอ้มรอบ 
1 9.09 

รวม 11 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.23 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต จ านวน 4 คน ร้อย
ละ 36.36 รองลงมา คือ ท าผลผลิตให้ปลอดภยั มีคุณภาพ และมีสุขภาพท่ีดี จ านวน 3 คน ร้อยละ 
27.27 และมีความสนใจในการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย ์จ านวน2 คน ร้อยละ 
18.18 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ 
ยงัคงตอ้งใช้สารเคมีบางส่วน และพื้นท่ีท าการเกษตรอินทร์อยู่ปลายน ้ า และยงัมีพื้นท่ีท าเกษตรท่ี
ใช่ยาฆ่าหญา้ลอ้มรอบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 9.09 
 
ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
1) การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทาง

ชีวภาพมีการใช้วสัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืชและ
สัตวท่ี์ปลอดภยั 

7.24 1.82 

2) วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบติังานหลงั
การเก็บเก่ียวถูกสุขลักษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและ
พาหะน าโรค 

7.12 1.80 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร 
(ต่อ) 

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
3) มาตรการและการป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธุ์ 

การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีไดม้าตรฐาน
และปลอดภยั 

7.06 1.82 

4) การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 
และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน 

7.00 2.57 

5) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชัดเจนทั้งทาง
ดิน น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร 

6.88 1.58 

6) การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีใช้ในการเพาะปลูก เหมาะสม ไม่มี
การดดัแปรพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 

6.71 3.06 

7) การจดัท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายใน
ฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการผลิต ทุกรอบการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

6.47 2.65 

8) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจไดต้ลอดห่วง
โซ่การผลิตและมีการจัดเก็บบันทึก เอกสารการผลิต ไว้
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รอบการรับรอง 

6.35 2.57 

9) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่งมลพิษ ทั้ง
ทางดิน น ้า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูก 

6.12 2.93 

10) การรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก 
ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจน 

4.53 3.95 

รวม 6.55 2.62 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.24 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรม
ทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืชและสัตวท่ี์ปลอดภยัเฉล่ีย 7.24 โดยมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.82 รองลงมาคือ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจน
สถานท่ีปฏิบติังานหลงัการเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรคเฉล่ีย 
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7.12 (S.D. = 1.80) มาตรการและการป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธุ์ การจดัการโรค
พืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยัเฉล่ีย 7.06 (S.D. = 1.82) การบรรจุหีบ
ห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนเฉล่ีย 7.00 (S.D. = 2.57) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนทั้งทางดิน 
น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตรเฉล่ีย 6.88 (S.D. = 1.58) การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีใชใ้นการ
เพาะปลูก เหมาะสม ไม่มีการดดัแปรพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสีเฉล่ีย 6.71 (S.D. = 3.06) การ
จดัท าแผนการผลิตและจดบนัทึกการปฏิบติังานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการผลิต ทุก
รอบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัเฉล่ีย 6.47 (S.D. = 2.65) การบนัทึกหลกัฐาน
หรือเอกสารท่ีสามารถตรวจไดต้ลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต ไว้
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรองเฉล่ีย 6.35 (S.D. = 2.57) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี 
โลหะหนัก แหล่งมลพิษ ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูกเฉล่ีย 6.12 (S.D. = 
2.93) และการรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก ได้มาตรฐานถูกตอ้งชัดเจน
เฉล่ีย 4.53 (S.D. = 3.95) 
 
ตารางท่ี 5.25 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อน

ปลูกได ้
17 100.00 

2) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 16 94.12 
3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 
15 88.24 

4) ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้
อินทรีย ์

15 88.24 

5) ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืช
ลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก 

14 82.35 

6) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 13 76.47 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.25 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 12 70.59 
8) การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิตทางการ

เกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์
10 58.82 

9) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม  (Participatory 
guaranteesystem : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล 

4 23.53 

10) กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม
(participatory guarantee system : PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบ
ควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และ
คณะกรรมการรับรองเท่านั้น 

2 11.76 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.25 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั จะเห็นว่า เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์สามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได้ ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใช้การฉายรัวสีได้ ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 94.12 
ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใชห้น่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าค
บงัคบัและภาคสมคัรใจ และผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้
อินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 88.24 ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปี
เดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างน้อย 3 ปี ก่อนการหว่านหรือปลูก ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 82.35 
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 76.47 เกษตร
อินทรีย ์อนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ได้ ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 70.59 การปลูกพืชไร้ดิน
หรือไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 10 คน ร้อย
ละ 58.82 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory guarantee system : PGS) 
ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 23.53 และกลุ่มเกษตรกรท่ี
เขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(participatory guarantee system : PGS) จดัให้มี
การอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่ง
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ในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการรับรองเท่านั้น ตอบถูก
จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.26 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 16 94.12 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 5.88 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.26 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน พบวา่ ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 16 คน ร้อยละ 94.12 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 1 คน ร้อยละ 5.88 
 
ตารางท่ี 5.27 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ์ และไม่มีการใช้สารเคมีใน  
การผลิต 

5 55.56 

2) ผ่านการอบรมในการพฒันาภาคการเกษตร และสามารถน า
มีความรู้ไปปฏิบติัได ้

3 33.33 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน 1 11.11 

รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.27 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ์ และไม่มีการใช้
สารเคมีในการผลิต จ านวน 5 คน ร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ ผ่านการอบรมในการพฒันาภาค
การเกษตร และสามารถน ามีความรู้ไปปฏิบัติได้ จ านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ ยงัคงต้องใช้สารเคมี
บางส่วน จ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.28 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อน

ปลูกได ้
17 100.00 

2) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 16 94.12 
3) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 15 88.24 
4) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 
14 82.35 

5) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 13 76.47 
6) ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืช

ลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก 
11 64.71 

7) ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้
อินทรีย ์

11 64.71 

8) การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์

11 64.71 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

 



106 
 

 

ตารางท่ี 5.28 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐาน
  เกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
9) กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่การการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

(participatory guarantee system : PGS) จัดให้มีการอบรมเร่ืองระบบ
ควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู ้ตรวจประเมินภายใน และ
คณะกรรมการรับรองเท่านั้น 

6 35.29 

10) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
guaranteesystem : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล 

4 23.53 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.28 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั จะเห็นว่า เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์สามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได้ ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ได้ ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 94.12 
เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชก้ารฉายรังสีได ้ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 88.24 ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาค
สมคัรใจ ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 82.35 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 
ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 76.47 ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียว
หรือพืชลม้ลุก อย่างนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง 
GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้อินทรีย ์และการปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 64.71 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(participatory guarantee system : PGS) จดัให้มีการอบรม
เร่ืองระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการ
ตรวจประเมิน ไดแ้ก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการรับรองเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 6 
คน ร้อยละ 35.29 และระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory guarantee 
system : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 23.53 
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5.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกร
จ านวน 22 คน  

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 13 59.09 
ชาย 9 40.91 

อายุ 

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 

ระดับ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 50.00 

ปริญญาตรี 7 31.82 
ปริญญาโท 4 18.18 

สมาชิกในครัวเรือน 
2-3 คน 13 59.09 
4-5 คน 6 27.27 

6 คนขึ้นไป 3 13.64 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.29 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
เพศหญิงจ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 และช่วง
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 
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และช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 11 
คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 7 คน ร้อยละ 31.82 ป ริญญาโทจ านวน 4 คน 
ร้อยละ 18.18 และจ 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 5.30 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

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 5.30 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย
จ านวน 8 คน ร้อยละ 25.81 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 5 คน ร้อยละ 16.13 พืชผกั และกลว้ยจ านวน 
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3 คน ร้อยละ 9.68 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 6.45 และมะพร้าว กระท้อน มะนาว ต้นอ่อน
ทานตะวนั เมล่อน มะขามยกัษ ์(เป้ียว) ขา้วโพด มะม่วง เห็ด และเสาวรสจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.23 
 
ตารางท่ี 5.31 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  

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 5.31  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา 
จ านวน 3 คน รองลงมาคือ ไก่ และกบจ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 และห่านจ านวน 1 คน ร้อยละ 
12.50 
 
ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  
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 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ
ร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็ด 1 10.00 

อาหารเพื่อสัตว ์ 1 10.00 
อาหารส าเร็จรูป 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.32  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัไดแ้ก่ กาแฟ 
ปลา ขา้วแต๋น ล าไยอบแห้ง กลว้ย สบู่ขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด แชมพูขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด เห็ด 
อาหารเพื่อสัตว ์อาหารส าเร็จรูป จ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ 

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 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 5.33 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ 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 ตน้อ่อน
ทานตะวนั กล้วยหอมทอง ไม้ผล มะขามยกัษ์ (เป้ียว) มะกรูด มะขาม ขมิ้น เห็ด เสาวรส และ
สมุนไพรจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.85 
 
ตารางท่ี 5.34 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

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 5.34 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
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น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลาจ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และกบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 
16.67 
 
ตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ  

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 5.35 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่  กาแฟ ขา้วแต๋น สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 5.36 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.36 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 
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ตารางท่ี 5.37 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 26.67 
2) ไดรั้บการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั 3 20.00 
3) ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการก าจดัแมลงและ

ศตัรูพืช 
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 5.57 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  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 
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ตารางท่ี 5.38 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

22 100.00 

2. 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 

6. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

21 95.45 

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

21 95.45 

8. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

21 95.45 

9. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้

21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.38 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน 
เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
จดัหาช่องทางตลาด 

20 90.91 

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

20 90.91 

12. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

19 86.36 

13. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

19 86.36 

14. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

17 77.27 

15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

9 40.91 

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

9 40.91 

17. ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

8 36.36 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

6 27.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.38 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
19. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการ
รับรองมาตรฐานเกษตร 

6 27.27 

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

0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.38 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) จะเห็นว่า กลุ่มจะตอ้งมีการท า
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียต์อบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อย PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกันอย่าง
มัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่างครอบคลุม ระบบตรวจประเมินและ
รับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพ
ผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
ท้องถ่ิน ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการ
ด าเนินงานในรูปเครือข่าย การจดัท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การ
รับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลักษณะเฉพาะ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์น
ยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา 
องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทาง
ตลาด และระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ี
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เป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification) ตอบ
ถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91   ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้ นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพ
ผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 77.27 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรือ
อยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และคุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้
ตอบถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่ง
น้อยปีละ 2 คร้ัง และการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรอง
มาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.39 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูมี้ความท่ีสามารถ
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ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.40 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ 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 5.40 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 าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริง จ านวน 3 คน ร้อยละ 23.08 และ
ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.41 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 

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

22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.41 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.41 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรอง 
  เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 

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 
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 จากตารางท่ี 5.41 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) จะเห็นว่า ระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่
เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด การจดัท าขอ้ก าหนด
มาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ี
ก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  
และระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็น
การรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)  ตอบถูก
จ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่าง
ครอบคลุม และกลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้ นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี
การด าเนินงานในรูปเครือข่าย ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนั
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้ และการตลาดอินทรียใ์น
ยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้ ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ระบบตรวจประเมินและ
รับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลง
และกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบ
มีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM 
จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 63.64 คุณสมบติัของกลุ่ม
ผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการ
รวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 
ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 54.55 ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะ



122 
 

 

ความเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มได้ ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 การรับรองเกษตร
อินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 9 คน 
ร้อยละ 40.91 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตอบ
ถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกันหรืออยู่หมู่บา้น
เดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองคป์ระกอบของ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อย
ละ 13.64 
 
5.4 การพฒันาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 
 “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกรจ านวน 25 คน และกลุ่ม
เจา้หนา้ท่ี อปท./เทศบาล จ านวน 12 คน ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ  
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 14 56.00 
ชาย 11 44.00 

อายุ 

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 

ระดับ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 48.00 

ปริญญาตรี 10 40.00 
ปริญญาโท 3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สมาชิกในครัวเรือน 
2-3 คน 13 52.00 
4-5 คน 8 32.00 

6 คนขึ้นไป 4 16.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.42 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 25 คน  จะเห็นว่า เพศหญิง จ านวน 14 คน ร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ 
เพศชาย 11 คน ร้อยละ 44.00 ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ
41-50 ปี และช่วงอาย ุ61-70 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 20.00 ช่วงอายุต ่ากวา่ 30 ปี และช่วงอาย ุ31-40 
ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.00 และช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.00 การศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 12 คน ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 10 คน ร้อยละ 
40.00 ปริญญาโทจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 13 
คน ร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 32.00 และ
สมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป จ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 
 
ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 
ร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 5.43 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 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 ส้มสายน ้ าผ้ึง 
ลิ้นจ่ี เมล่อน เสาวรส มะขาม ตน้อ่อนทานตะวนั ไมผ้ล สะเดา ฝร่ัง เห็ด กุหลาบ และอะโวคาโด 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 2.44 
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ตารางท่ี 5.44 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ
ร้อยละ  

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 5.44  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ไก่ จ านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 และเป็ด และกบั จ านวน 
1 คน ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.45 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  
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 
ปลาส้ม 1 8.33 
รวม 12 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั  
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 จากตารางท่ี 5.45  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขา้วแต๋น 
และล าไยอบแห้งเน้ือทอง จ านวน 2 คน ร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ กาแฟ ชาผงส าเร็จรูป สบู่ขมิ้น 
สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด ปลาแดดเดียว และปลาส้ม จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.46  การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ 

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 

ลิ้นจ่ี 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 
ถัว่ฝักยาว 1 3.13 
สมุนไพร 1 3.13 
เห็ด 1 3.13 
รวม 32 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.46 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
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น่าสนใจ 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 ส้ม
สายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ี แตงโม กลว้ย มะขาม ตน้อ่อนทานตะวนั ไมผ้ล มะม่วง ถัว่ฝักยาว สมุนไพร และ
เห็ด จ านวน 1 คน ร้อยละ 3.13 
 
ตารางท่ี 5.47 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปลา 3 75.00 
ไก่ไข่ 1 25.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.47 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้วแต๋น 2 13.33 

ล าไยอบแหง้เน้ือทอง 2 13.33 
แยม 1 6.67 

น ้าเสาวรส 1 6.67 
ไอศครีม 1 6.67 
ขา้วกลอ้ง 1 6.67 
กาแฟ 1 6.67 

สมุนไพร 1 6.67 
สบู่ขมิ้น 1 6.67 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน
และร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สบู่มะขาม 1 6.67 

แชมพูมะกรูด 1 6.67 
ปลาแดดเดียว 1 6.67 

ปลาส้ม 1 6.67 
รวม 15 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.48 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ได้แก่ ข้าวแต๋น และล าไยอบแห้งเน้ือทอง จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 และแยม น ้ าเสาวรส 
ไอศครีม ขา้วกลอ้ง กาแฟ สมุนไพร สบู่ขมิ้น สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด ปลาแดดเดียว ปลาส้ม 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 22 88.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.49 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
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ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) การอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตร
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 2.50 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั จ านวน 9 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ควบคุมการใช้สารเคมี 
และเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 20.00 และการตอบรับของลูกค้าด้าน
สุขภาพ จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.51 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 

1. บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อการปนเป้ือน
สารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้า และอากาศ 

3.28 0.98 

2. ท่านมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก
หลักการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการเกษตร 

3.24 1.13 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.51 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร 
(ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 

3. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  
หลักการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการเกษตร 

3.16 0.99 

4. ท่านไดรั้บพนัธุ์พืชท่ีใชใ้นการเพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม 
ปราศจากการตดัต่อหรือดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผ่านการฉาย
รังสี 

3.12 1.27 

5. ท่านไดรั้บการตรวจเยีย่ม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย ์
จากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
อยูเ่สมอ 

2.72 1.21 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพนัธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก จาก
แหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตัดต่อพนัธุกรรม  หรือผ่าน
การฉายรังสี 

2.68 1.28 

7. ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิก 

2.64 1.29 

8. ในพื้น ท่ี ชุมชนของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิกเกษตรกรทัว่ถึง 

2.40 1.15 

รวม 2.91 1.19 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.51 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภยัต่อการปนเป้ือน
สารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้ า และอากาศ เฉล่ีย 3.28 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.98 
รองลงมาคือ ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูกหลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า 
อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร เฉล่ีย 3.24 (S.D. = 1.13 ) ท่านมีวิธีเสนอแนะ
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เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการเกษตร  เฉล่ีย 3.16 (S.D. = 0.99 ) ท่านได้รับพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จากแหล่งท่ี
เหมาะสม ปราศจากการตดัต่อหรือดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  เฉล่ีย 3.12 (S.D. = 
1.27 ) ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย ์จากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ 
หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ อยู่เสมอ  เฉล่ีย 2.72 (S.D. = 1.21 ) ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือกพนัธุ์พืชท่ีใชเ้พาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  หรือผา่นการ
ฉายรังสี เฉล่ีย 2.68 (S.D. = 1.28 ) ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก  เฉล่ีย 2.64 (S.D. = 1.29 ) 
และในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและ
ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึงเฉล่ีย 2.40 (S.D. = 1.15 ) 
 
ตารางท่ี 5.52 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบ 
  ควบคุมภายใน (ICS) 

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 (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขของหน่วยรับรอง 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.52 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบ 
  ควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 

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 
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 จากตารางท่ี 5.52 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS) จะเห็นว่า ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการ
รับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข และ
ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ตอบถูกจ านวน 25 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหาร
จดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 24 คน 
ร้อยละ 96.00 ระบบควบคุมภายใน(INTERNAL CONTROL SYSTEM : ICS) เป็นระบบประกนั
คุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และระบบควบคุมภายใน(ICS)มี
เง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก อบถูกจ านวน 23 คน ร้อย
ละ 92.00 ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ตอบ
ถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถใหก้ารรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 80.00 ตามมาตรฐานของระบบควบคุม
ภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ได้
มาตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 72.00 เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของ
กลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย และระบบควบคุมภายใน
เป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจ
รับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 60.00 ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 
48.00  การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอยา่งนอ้ย
ปีละ 2-3 คร้ัง และแบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 10 
คน ร้อยละ 40.00 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 28.00 ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การ
จดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือ
ตน้ของกลุ่มเกษตรกร →  การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 
และขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ี
สูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.53 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 23 92.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 8.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.53 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 23 คน ร้อยละ 92.00 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน ร้อยละ 8.00 
 
ตารางท่ี 5.54 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ 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 5.54 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
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การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ ลดการใชส้ารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 
คน ร้อยละ 38.46 และมีความปลอดภัยต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 ส่วน
เหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มล็ด
แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.55 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบ 
  ควบคุมภายใน (ICS) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

25 100.00 

2. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 

24 96.00 

3. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 

24 96.00 

4. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

23 92.00 

5. ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขของหน่วยรับรอง 

23 92.00 

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

23 92.00 

7. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

22 88.00 

8. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

22 88.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.55 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบ 
  ควบคุมภายใน (ICS) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
9. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

15 60.00 

10. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   

14 56.00 

11. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 

13 52.00 

12. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

11 44.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

7 28.00 

14. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 7 28.00 
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 

2 8.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.55 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS) จะเห็นว่า ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน 
สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุม
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ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 25 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ
หลายราย และระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการ
ควบคุมการบนัทึก ตอบถูกจ านวน 24 คน ร้อยละ 96.00 ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL 
SYSTEM : ICS) เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง และการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 23 คน ร้อยละ 92.00 ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล และผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 60.00 
ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร
รายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 56.00 ตาม
มาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 52.00 เกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย  
ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 44.00 การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้อง
ด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไว้
อย่างนอ้ย 1 ปี และการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 28.00 ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การ
จดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือ
ตน้ของกลุ่มเกษตรกร →  การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้  ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 
และขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ี
สูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 2 คน ร้อยละ 8.00 
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5.5 การพฒันาศักยภาพด้าน “การจัดท าปัจจัยการผลติเกษตรอนิทรีย์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี” 
 “การจัดท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี” มีการจดัท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกรจ านวน 22 คน และกลุ่ม
เจา้หนา้ท่ี อปท./เทศบาล จ านวน 16 คน ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.56 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 15 68.18 
ชาย 7 31.82 

ช่วงอายุ (ปี) 

ต ่ากวา่ 30  1 4.55 
31-40  1 4.55 
41-50 6 27.27 
51-60 10 45.45 
61-70 3 13.64 

70 ปีขึ้นไป 1 4.55 

ระดับ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 45.45 

ปริญญาตรี 8 36.36 
ปริญญาโท 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.56 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ จะ
เห็นวา่ เพศหญิงจ านวน 15 คน ร้อยละ 68.18 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 7 คน ร้อยละ 31.82 และ
ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 6 คน ร้อยละ 
27.27 ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 และช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี  ช่วงอายุ 31-40 ปี 
และช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 และการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 
10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 ปริญญาโทจ านวน 4 คน 
ร้อยละ 18.18  
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ตารางท่ี 5.57 การวิเคราะห์ประสบการณ์ในการท าการเกษตรตามจ านวนและร้อยละ  

ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 10 71.43 
11-20 ปี 3 21.43 

มากกวา่ 20 ปีขึ้นไป 1 7.14 
รวม 14 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.57 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ประสบการณ์ในการท าการเกษตรตาม
จ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ ประสบการณ์ในการท าการเกษตรต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 
71.43 รองลงมาคือ 11-20 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 21.43 และ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 7.14 
 
ตารางท่ี 5.58 การวิเคราะห์พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดตามจ านวนและร้อยละ  

พื้นท่ี (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ไร่ 9 60.00 
6-10 ไร่ 2 13.33 
11-20 ไร่ 3 20.00 

มากกวา่ 21 ไร่ขึ้นไป  1 6.67 
รวม 15 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.58 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดตามจ านวน
และร้อยละ จะเห็นว่า พื้นท่ีท าการเกษตรต ่ากว่า 5 ไร่ จ านวน 9 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ 
พื้นท่ี 11-20 ไร่ จ านวน 3 คน ร้อยละ 20.00 พื้นท่ี 6-10 ไร่ จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 และมากกว่า 
21 ไร่ขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67  
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ตารางท่ี 5.59 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนตามจ านวนและร้อยละ  

แหล่งเงินทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงินเก็บส่วนตวั 13 65.00 

ธนาคาร 4 20.00 
กองทุนหมู่บา้น 3 15.00 

รวม 20 100 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.59 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนตามจ านวนและร้อยละ 
แหล่งเงินทุนจาก เงินเก็บส่วนตวัจ านวน 13 คน ร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ ธนาคารจ านวน 4 คน 
ร้อยละ 20.00 และกองทุนหมู่บา้นจ านวน 3 คน ร้อยละ 15.00 
 
ตารางท่ี 5.60 การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีใน 1 ปีตามจ านวนและร้อยละ  

ค่าใช้จ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,000 บาท 3 13.64 
1,001 – 3,000 บาท 7 31.82 
3,001 – 5,000 ปี  1 4.55 
5,000 บาทขึ้นไป 2 9.09 

   ไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชส้ารเคมี  9 40.91 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.60 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีใน 1 ปีตาม
จ านวนและร้อยละ ค่าใชจ่้าย 1,001 – 3,000 บาทจ านวน 9 คน ร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ ไม่เกิน 
1,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน 2 คน ร้อยละ 9.09 3,001 – 5,000 
ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 และไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชส้ารเคมี จ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
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ตารางท่ี 5.61 การวิเคราะห์ประเภทของสารเคมีท่ีใชต้ามจ านวนและร้อยละ  

สารเคมี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช 8 26.67 

ยาฆ่าวชัพืช 6 20.00 
ยาป้องกนั และก าจดัเช้ือรา 3 10.00 

   ไม่มีการใชส้ารเคมี 13 43.33 
รวม 30 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.61 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ประเภทของสารเคมีท่ีใชต้ามจ านวนและ
ร้อยละ ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช จ านวน 8 คน ร้อยละ 26.67 รองลงมาคือ ยาฆ่าวชัพืชจ านวน 6 คน ร้อย
ละ 20.00 ยาป้องกนั และก าจดัเช้ือรา จ านวน 3 คน ร้อยละ 10.00 และไม่มีการใช้สารเคมี จ านวน 
13 คน ร้อยละ 43.33 
 
ตารางท่ี 5.62 การวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมีตามจ านวนและร้อยละ  

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 2 ปี 7 31.82 

3 - 5 ปี 2 9.09 
มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 4 18.18 

   ไม่มีการใชส้ารเคมี 9 40.91 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.62 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีใช้สารเคมีตามจ านวนและ
ร้อยละ ระยะเวลาต ่ากว่า 2 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 31.82 คน รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 18.18 3 - 5 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 18.18 และไม่มีการใช้สารเคมี จ านวน 9 คน ร้อยละ 
40.91 
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ตารางท่ี 5.63 การวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีเลิกใชส้ารเคมีตามจ านวนและร้อยละ  

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 3 13.64 

1 - 3 ปี 4 18.18 
มากกวา่ 3 ปี ขึ้นไป 7 31.82 

   ยงัใชส้ารเคมี  8 36.36 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.63 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีเลิกใช้สารเคมีตามจ านวน
และร้อยละ ระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คนร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ 1 - 3 ปี จ านวน 
4 คน ร้อยละ 18.18 ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64  และยงัใช้สารเคมี จ านวน 8 ร้อยละ 
36.36 
 
ตารางท่ี 5.64 การวิเคราะห์จ านวนคร้ังท่ีใชส้ารเคมีในรอบ 1 เดือนตามจ านวนและร้อยละ  

จ านวนคร้ังท่ีใช้สารเคมี จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง 6 27.27 
2 คร้ัง 3 13.64 

ไม่มีการใชส้ารเคมี 13 59.09 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.64 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนคร้ังท่ีใช้สารเคมีในรอบ 1 เดือน
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า จ านวนคร้ังท่ีใช้สารเคมี 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 6 คน ร้อยละ 
27.27 รองลงมาคือ จ านวนคร้ังท่ีใช้สารเคมี 2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 และไม่มี
การใชส้ารเคมี จ านวน 13 คน ร้อยละ  59.09 
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ตารางท่ี 5.65 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 
ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 15.15 
ขา้ว 5 15.15 
ผกั 3 9.09 

แตงโม 2 6.06 
เสาวรส 2 6.06 
กลว้ย 2 6.06 
มะนาว 2 6.06 
มะพร้าว 2 6.06 
อะโวคาโด 1 3.03 
กุหลาบ 1 3.03 
เห็ด 1 3.03 

มะยงชิด 1 3.03 
ฝร่ัง 1 3.03 

ขา้วโพด 1 3.03 
ถัว่เหลือง 1 3.03 
มะม่วง 1 3.03 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.03 
หน่อบงหวาน 1 3.03 

รวม 33 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.65 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ล าไย และขา้วจ านวน 5 คน ร้อยละ 15.15 รองลงมาคือ 
ผกั จ านวน 3 คน ร้อยละ 9.09 แตงโม เสาวรส กลว้ย มะนาว และมะพร้าว จ านวน 2 คน ร้อยละ 
6.06 และอะโวคาโด กุหลาบ เห็ด มะยงชิด ฝร่ัง ขา้วโพด ถัว่เหลือง มะม่วง ตน้อ่อนทานตะวนั 
และหน่อบงหวาน จ านวน 1 คน ร้อยละ 3.03 
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ตารางท่ี 5.66 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 40.00 
ไก่ 3 30.00 
ววั 1 10.00 
หมู 1 10.00 
หอย 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.66  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ ปลา จ านวน 4 คน ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ไก่ จ านวน 
3 คน ร้อยละ 30.00 และววั หมู และหอย จ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.67 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 20.00 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 10.00 
แชมพูมะกรูด 1 10.00 

อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์ 1 10.00 
แยม 1 10.00 

น ้าเสาวรส 1 10.00 
ขา้วแต๋น 1 10.00 
กาแฟ 1 10.00 

ยาหม่องอินทรีย ์ 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั          
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 จากตารางท่ี 5.67  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  ปลาแดดเดียว จ านวน 2 คน ร้อยละ 20.00 
รองลงมาคือ สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์แยม น ้ าเสาวรส ขา้วแต๋น 
กาแฟ และยาหม่องอินทรีย ์จ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.68 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขา้ว 6 16.67 
ผกั 4 11.11 
ล าไย 4 11.11 
แตงโม 2 5.56 
สมุนไพร 2 5.56 
เสาวรส 2 5.56 
กลว้ย 2 5.56 
มะนาว 2 5.56 
มะพร้าว 2 5.56 
อะโวคาโด 1 2.78 
กุหลาบ 1 2.78 
ขา้วโพด 1 2.78 
ผลไม ้ 1 2.78 

ถัว่เหลือง 1 2.78 
ตน้อ่อนทานตะวนั 1 2.78 

ไผ ่ 1 2.78 
ใบเตย 1 2.78 
ส้มซ่า 1 2.78 
มะม่วง 1 2.78 
รวม 36 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.68 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ขา้ว จ านวน 6 คน ร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ ผกั 
และล าไย จ านวน 4 คน ร้อยละ 11.11 แตงโม สมุนไพร เสาวรส กล้วย มะนาว และมะพร้าว 
จ านวน 2 ตน ร้อยละ 5.56 และอะโวคาโด กุหลาบ ขา้วโพด ผลไม ้ถัว่เหลือง ตน้อ่อนทานตะวนั 
ไผ ่ใบเตย ส้มซ่า และมะม่วง จ านวน 1 คน ร้อยละ 2.78 
 
ตารางท่ี 5.69 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 50.00 
ไก่ 3 50.00 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.69 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่  ปลา และไก่ จ านวน .3 คน ร้อยละ 50.00 
 
ตารางท่ี 5.70 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 15.38 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 7.69 
แชมพูมะกรูด 1 7.69 
สมุนไพร 1 7.69 
แยม 1 7.69 

น ้าเสาวรส 1 7.69 
ขา้วแต๋น 1 7.69 
กลว้ย 1 7.69 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.70 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน
และร้อยละ (ต่อ) 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กาแฟ 1 7.69 
ยาหม่อง 1 7.69 

น ้ายาเอนกประสงค ์ 1 7.69 
น ้าพริกเผาเห็ดหอม 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.70 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ปลาแดดเดียว จ านวน 2 คน ร้อยละ 15.38 
รองลงมาคือ สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด สมุนไพร แยม น ้ าเสาวรส ขา้วแต๋น กลว้ย กาแฟ ยา
หม่อง น ้ายาเอนกประสงค ์และน ้าพริกเผาเห็ดหอม จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.71 การวิเคราะห์ความรู้การลดตน้ทุนในการจดัการปัจจยัการผลิตตามจ านวนและ 
  ร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การน าวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการท าการเกษตร และศตัรูพืชมาท า

ปุ๋ ยหมกัใชเ้อง 
9 45.00 

2) การน าความรู้จากการอบรมและประสบการณ์ท่ีเคยท าเกษตร
มาปรับใช ้

5 25.00 

3) การเลิกใชส้ารเคมีเพื่อลดตน้ทุน 3 15.00 
4) ใชเ้มลด็พนัธุ์อินทรียท่ี์โดยจากหน่วยงานราชการซ่ึงจะมีราคา

ถูกวา่เอกชน 
2 10.00 

5) การบริหารจดัการฟาร์มและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 1 5.00 
รวม 20 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.71 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์วิธีการลดตน้ทุนอะไรในการผลิตทาง
การเกษตรตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  การน าวสัดุท่ีเหลือใช้จากการท าการเกษตร และ
ศตัรูพืชมาท าปุ๋ ยหมกัใชเ้อง จ านวน 9 คน ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ การน าความรู้จากการอบรม
และประสบการณ์ท่ีเคยท าเกษตรมาปรับใช้ จ านวน 5 คน ร้อยละ 25.00 การเลิกใชส้ารเคมีเพื่อลด
ตน้ทุน จ านวน 3 คน ร้อยละ 15.00 ใชเ้มล็ดพนัธุ์อินทรียท่ี์โดยจากหน่วยงานราชการซ่ึงจะมีราคา
ถูกว่าเอกชน จ านวน 2 คน ร้อยละ 10.00 และการบริหารจดัการฟาร์มและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 คน ร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 5.72 การวิเคราะห์วิธีการลดตน้ทุนในการผลิตทางการเกษตรตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ลดตน้ทุนการใชส้ารเคมีโดยหนัมาใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ทน 8 47.06 
2) การน าวตัถุดิบจากการแปรรูปวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าปุ๋ ยหมกั 5 29.41 
3) ลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา 2 11.76 
4) การหาเทคนิคในการลดตน้ทุน 2 11.76 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.72 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์วิธีการลดต้นทุนในการผลิตทาง
การเกษตรตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  ลดตน้ทุนการใชส้ารเคมีโดยหนัมาใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ทน 
จ านวน 8 คน ร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ การน าวตัถุดิบจากการแปรรูปวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าปุ๋ ย
หมกั จ านวน 5 คน ร้อยละ 29.11 และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และการหาเทคนิคในการลด
ตน้ทุน จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
 
ตารางท่ี 5.73 การวิเคราะห์ตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด และวิธีการจดัการลดตน้ทุน 

 เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตไม่ลดลงตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) การน าวสัดุท่ีเหลือใช้จากการท าการเกษตร และศตัรูพืชมาท าปุ๋ ย
หมกัใชเ้อง 

9 47.37 

2) ด้านค่าแรง ควรวางแผนการจัดการจ้างงานตามปริมาณงานท่ี
จ าเป็นและตามความเหมาะสม และใชแ้รงงานภายในครอบครัว 

4 21.05 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.73 การวิเคราะห์ตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด และวิธีการจดัการลดตน้ทุน 
 เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตไม่ลดลงตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
3) การคดัเลือกพนัธุ์และเตรียมตน้กลา้ในเหมาะสมแก่การปลูกเพื่อ

ลดตน้ทุนในการดูแล 
2 10.53 

4) การจดัการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 1 5.26 
5) ลดตน้ทุนในการก าจดัศตัรูพืช 1 5.26 
6) การลดตน้ทุนดา้นอุปกรณ์ควรเลือกสรรหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความ

คงทนมีคุณภาพคุม้ค่ากบัการลงทุน สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
ในรอบการผลิตไดอี้ก 

1 5.26 

7) ลดค่าใชจ่้ายจากการซ้ือปุ๋ ยโดยจากหน่วยงานราชการซ่ึงจะมีราคา
ถูกวา่เอกชน 

1 5.26 

รวม 19 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.73 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด 
และวิธีการจดัการลดตน้ทุน เพื่อให้ไดผ้ลผลิตไม่ลดลงตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  การน า
วสัดุท่ีเหลือใช้จากการท าการเกษตร และศตัรูพืชมาท าปุ๋ ยหมกัใชเ้อง  จ านวน 9 คน ร้อยละ 47.37 
รองลงมาคือ ด้านค่าแรง ควรวางแผนการจดัการจา้งงานตามปริมาณงานท่ีจ าเป็นและตามความ
เหมาะสม และใช้แรงงานภายในครอบครัว จ านวน 4 คน ร้อยละ 21.05 การคัดเลือกพนัธุ์และ
เตรียมตน้กลา้ในเหมาะสมแก่การปลูกเพื่อลดตน้ทุนในการดูแล จ านวน 2 คน ร้อยละ 10.53 และ
การจดัการวางแผนอย่างเป็นระบบ ลดตน้ทุนในการก าจดัศตัรูพืช การลดตน้ทุนดา้นอุปกรณ์ควร
เลือกสรรหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความคงทนมีคุณภาพคุม้ค่ากบัการลงทุน สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
ในรอบการผลิตไดอี้ก และลดค่าใชจ่้ายจากการซ้ือปุ๋ ยโดยจากหน่วยงานราชการซ่ึงจะมีราคาถูกว่า
เอกชน จ านวน 1 คน ร้อยละ 5.26 
 
 
 
 
 



150 
 

 

ตารางท่ี 5.74 การวิเคราะห์วิธีในการจดัการปัจจยัการผลิตตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) การน าวสัดุท่ีเหลือใชท้างการเกษตรมาท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ 4 30.77 
2) การวางแผนงาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและลดค่าใช่จ่ายในส่ิงท่ี

ไม่จ าเป็น 
2 

15.38 
3) ลดค่าใชจ่้ายดา้นแรง จา้งงานตามความเหมาะสมของงาน 2 15.38 
4) การใชปุ้๋ ยพืชสดปรับปรุงดิน 2 15.38 
5) การคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีแขง็แรง  1 7.69 
6) การดูแลผลผลิต 1 7.69 
7) การลดตน้ทุนในวสัดุ/อุปกรณ์ น ากลบัมาใช้ใหม่ได้รุ่นต่อรุ่น

การผลิต 
1 

7.69 
รวม 13 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.74 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์วิธีการจดัการปัจจยัการผลิตตามจ านวน
และร้อยละจะเห็นว่า  การน าวสัดุท่ีเหลือใชท้างการเกษตรมาท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ  จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ การวางแผนงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช่จ่ายในส่ิงท่ีไม่
จ าเป็น ลดค่าใชจ่้ายดา้นแรง จา้งงานตามความเหมาะสมของงาน และการใชปุ้๋ ยพืชสดปรับปรุงดิน 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 15.38 และการคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีแข็งแรง  การดูแลผลผลิต และการลด
ตน้ทุนในวสัดุ/อุปกรณ์ น ากลบัมาใชใ้หม่ไดรุ่้นต่อรุ่นการผลิต จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.75 การวิเคราะห์ความสามารถสามารถลดค่าใชจ่้าย (%) ตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 % 1 14.29 
30 % 2 28.57 
50 % 3 42.86 
60 % 1 14.29 
รวม 7 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.75 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถลดค่าใช้จ่ายตามจ านวน
และร้อยละ จะเห็นวา่  ความสามารถสามารถในการลดค่าใชจ่้าย (%) ลดได ้50 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 
3 คน ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ ลดได ้20 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 2 คน ร้อยละ 28.57 และลดได ้20,60 
เปอร์เซ็นต ์จ านวน 1 คน ร้อยละ 14.29 
 
ตารางท่ี 5.76 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สากลตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.76 แสดงภาพรวมสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า มีผูท่ี้
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้จ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 
และผูท่ี้ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดจ้ านวน 3 คน ร้อยละ 
13.64 
 
ตารางท่ี 5.77 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สากลตามจ านวนและร้อยละ  
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรกรน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบติัและศึกษาทดลอง 4 36.36 
2) เกษตรกรมีความตั้งใจและความพยายามในการท า 4 36.36 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์แตงโม F-1 1 9.09 
2) เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต 1 9.09 
3) ค่าใชจ่้ายในการผลิตค่อนขา้งสูง 1 9.09 

รวม 11 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.77 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบติัและ
ศึกษาทดลอง และเกษตรกรมีความตั้งใจและความพยายามในการท า จ านวน 4 คน ร้อยละ 36.36 
ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกร
ใชเ้มล็ดพนัธุ์แตงโม F-1 เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต และค่าใชจ่้ายในการผลิตค่อนขา้ง
สูง จ านวน 1 คน ร้อยละ 9.09  
 
ตารางท่ี  5.78 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการ

ผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1) “จุลินทรีย”์ เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองดว้ยตา
เปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น แบคทีเรีย , ไวรัส, โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือรา
ต่างๆ จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท าหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ซ่ึง
จะท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุ
อาหารท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

22 100.00 

2) เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองค์
รวม ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้สารสังเคราะห์ใดๆ
ทั้ ง ส้ิน  และไม่ใช้พืช  สัตว์ห รือจุลินทรีย์ท่ี ได้จากการดัดแปร
พนัธุกรรม 

21 95.45 

3) อินทรียวตัถุในดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต  
2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มีชีวิต 

21 95.45 

4) ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ยชีวภาพท่ีตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ 

21 95.45 

5) แนวทางของการเขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย การ
ปลูกพืชหมุนเวียน, การปลูกพืชร่วม, การปลูกพืชในเวลาท่ีเหมาะสม 
การเขตกรรมเหล่าน้ีช่วยป้องกันการระบาดของโรคและแมลง
ศตัรูพืชได ้

21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี  5.78 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการ
ผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
6) หลกัการส าคญัในการปลูกพืชหมุนเวียน คือ การเลือกปลูกพืชท่ีไม่ใช่

พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูของพืช
หลัก การปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะน้ีจะท าให้ประชากรของ
ศตัรูพืชลดลง เพราะขาดแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยั 

21 95.45 

7) แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 แนวทาง คือ 1. การปลูกพืชร่วม 2. 
การปลูกพืชหมุนเวียน 

20 90.91 

8) ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจเป็นพืช 
สัตว ์หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรียส์ามารถแบ่งออกได ้5 ประเภท 

19 86.36 

9) อินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายแลว้หรือท่ีเรียกว่า “ฮิวมสั” แบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม 

6 27.27 

10) ปุ๋ ยหมัก คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุ แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทหลกั 

6 27.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.78 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใช้สารเคมี  จะเห็นว่า “จุลินทรีย”์ 
เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น แบคทีเรีย, ไวรัส, 
โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือราต่างๆ จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท าหน้าท่ีในการย่อยสลายอินทรียวตัถุ ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุอาหารท่ีพืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการ
จดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วม ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเน้นการใชว้สัดุธรรมชาติ ปฏิเสธการใชส้ารสังเคราะห์ใดๆทั้งส้ิน และไม่ใชพ้ืช สัตว์
หรือจุลินทรีย์ท่ีได้จากการดัดแปรพันธุกรรม อินทรียวตัถุในดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. 
อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต 2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มีชีวิต ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ยชีวภาพท่ีตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ แนวทางของการเขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ี
หลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียน, การปลูกพืชร่วม, การปลูกพืชในเวลาท่ีเหมาะสม การเขตกรรม
เหล่าน้ีช่วยป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชได ้และหลกัการส าคญัในการปลูกพืช
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หมุนเวียน คือ การเลือกปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรู
ของพืชหลกั การปลูกพืชหมุนเวียนในลกัษณะน้ีจะท าให้ประชากรของศตัรูพืชลดลง เพราะขาด
แหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศยั ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 
แนวทาง คือ 1. การปลูกพืชร่วม 2. การปลูกพืชหมุนเวียน ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ปุ๋ ย
อินทรีย ์คือ ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจเป็นพืช สัตว ์หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรีย์
สามารถแบ่งออกได ้5 ประเภท ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 และอินทรียวตัถุท่ีย่อยสลาย
แลว้หรือท่ีเรียกว่า “ฮิวมสั” แบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และปุ๋ ยหมกั คือ ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากกระบวนการย่อย
สลายอินทรียวตัถุ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.79 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.79 แสดงภาพรวมสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า มีผูท่ี้
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้จ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 
และผูท่ี้ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลไดจ้ านวน 3 คน ร้อยละ 
13.64 
 
ตารางท่ี 5.80 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลตามจ านวนและร้อยละ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรกรมีคามรู้ความเขา้ใจในการน าไปปฏิบติั 8 53.33 

2) เกษตรมีความตั้งใจและมีความสามารถ 5 33.33 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.80 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์แตงโม F-1 1 6.67 

2) เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต 1 6.67 

รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.80 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรมีคามรู้ความเขา้ใจในการน าไปปฏิบติั 
จ านวน 8 คน ร้อยละ 53.33 และเกษตรมีความตั้งใจและมีความสามารถ ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อย
ละ 33.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ 
เกษตรกรใช้เมล็ดพนัธุ์แตงโม F-1 และเกษตรกรยงัตอ้งพึ่งสารเคมีในการผลิต จ านวน 1 คน ร้อย
ละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.81 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการ

ผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองค์

รวม ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้สารสังเคราะห์ใดๆ
ทั้ ง ส้ิน  และไม่ใช้พืช  สัตว์ห รือจุลินทรีย์ท่ี ได้จากการดัดแปร
พนัธุกรรม 

22 100.00 

2) อินทรียวตัถุในดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต  
2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มีชีวิต 

22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.81 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการ
ผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
3) “จุลินทรีย”์ เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองดว้ยตา

เปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น แบคทีเรีย , ไวรัส, โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือรา
ต่างๆ จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท าหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ซ่ึง
จะท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุ
อาหารท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

22 100.00 

4) แนวทางของการเขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย การ
ปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชร่วม การปลูกพืชในเวลาท่ีเหมาะสม 
การเขตกรรมเหล่าน้ีช่วยป้องกันการระบาดของโรคและแมลง
ศตัรูพืชได ้

22 100.00 

5) แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 แนวทาง คือ 1. การปลูกพืชร่วม 2. 
การปลูกพืชหมุนเวียน 

21 95.45 

6) ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจเป็นพืช 
สัตว ์หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรียส์ามารถแบ่งออกได ้5 ประเภท 

20 90.91 

7) ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ยชีวภาพท่ีตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ 

19 86.36 

8) หลกัการส าคญัในการปลูกพืชหมุนเวียน คือ การเลือกปลูกพืชท่ีไม่ใช่
พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูของพืช
หลัก การปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะน้ีจะท าให้ประชากรของ
ศตัรูพืชลดลง เพราะขาดแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยั 

18 81.82 

9) อินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายแลว้หรือท่ีเรียกว่า “ฮิวมสั” แบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม 

15 68.18 

10) ปุ๋ ยหมัก คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุ แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทหลกั 

12 54.55 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.81  แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี  จะเห็นว่า เกษตรอินทรีย ์คือ 
ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุธรรมชาติ ปฏิเสธการใชส้ารสังเคราะห์ใดๆทั้งส้ิน และ
ไม่ใชพ้ืช สัตวห์รือจุลินทรียท่ี์ไดจ้ากการดดัแปรพนัธุกรรม อินทรียวตัถุในดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1. อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต 2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มีชีวิต “จุลินทรีย”์ เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น แบคทีเรีย  ไวรัส โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือราต่างๆ 
จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท าหน้าท่ีในการย่อยสลายอินทรียวตัถุ ซ่ึงจะท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุ
อาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุอาหารท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และแนวทางของการ
เขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียน , การปลูกพืชร่วม, การปลูก
พืชในเวลาท่ีเหมาะสม การเขตกรรมเหล่าน้ีช่วยป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชได ้
ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 แนวทาง คือ 
1. การปลูกพืชร่วม 2. การปลูกพืชหมุนเวียน ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ 
ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจเป็นพืช สัตว ์หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรียส์ามารถแบ่ง
ออกได้ 5 ประเภท ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ย
ชีวภาพท่ีตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ  ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 
หลกัการส าคญัในการปลูกพืชหมุนเวียน คือ การเลือกปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูของพืชหลกั การปลูกพืชหมุนเวียนในลกัษณะน้ีจะท าให้ประชากร
ของศัตรูพืชลดลง เพราะขาดแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัย  ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 
อินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายแลว้หรือท่ีเรียกว่า “ฮิวมสั” แบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ตอบถูกจ านวน 15 คน 
ร้อยละ 68.18 และปุ๋ ยหมัก คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทหลกั ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 54.55 
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5.6 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (Good Agricultural Practice : 
GAP)” 
 “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา จากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเกษตรกรจ านวน 21 คน และกลุ่ม
เจา้หนา้ท่ี อปท./เทศบาล จ านวน 14 คน ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.82 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 15 71.43 
ชาย 6 28.57 

อายุ 

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 

การศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 28.57 

ปริญญาตรี 10 47.62 
ปริญญาโท 5 23.81 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.82 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 21 คน จะเห็นว่า เพศหญิงจ านวน 15 คน ร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ 
เพศชาย จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 และช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 9 คน ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ 
ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 41-50 ช่วงอายุ  61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 14.29 ช่วง
อายุ 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 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 10 คน ร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ ระดบั
ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 และระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน ร้อยละ 23.81  
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ตารางท่ี 5.83 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ 
ร้อยละ  

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 5.83 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย 
จ านวน 5 คน ร้อยละ 20.83 รองลงมาคือ ข้าว 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 
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ตารางท่ี 5.84 การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 60.00 
หอย 1 20.00 
ไก่ไข่ 1 20.00 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.84  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตร
ในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลา 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ หอย และไก่ไข่จ านวน 1 คน ร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 5.85 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ

ร้อยละ  
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          
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 จากตารางท่ี 5.85  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน 
ได้แก่  ปลาแดดเดียว ล าไย ข้าว กาแฟ ข้าวแต๋น ธัญพืชอัดแท่ง แชมพูมะกูด สบู่ขมิ้นและสบู่
มะขาม อาหารส าเร็จรูปเพื่อสัตว ์แยม น ้าเสาวรส และน ้ามนังา จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.86 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและ

ร้อยละ  

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 5.86 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า   สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ 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 และตน้อ่อนทานตะวนั จ านวน 
1 คน ร้อยละ 5.26 
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ตารางท่ี 5.87 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 2 100.00 
รวม 2 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.87 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว์) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 2 คน ร้อยละ 100.00  
 
ตารางท่ี 5.88 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน

และร้อยละ 

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 5.88 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ สบู่มะขามขมิ้น แชมพูมะกรูด แปรรูปจากสมุนไพร กาแฟ น ้ าเสาวรส และแยม 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 16.67 
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ตารางท่ี 5.89 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 20 95.24 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 4.76 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.89 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 คน 
พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 20 คน 
ร้อยละ 95.24 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76   
 
ตารางท่ี 5.90 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลตามจ 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) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 1 8.33 

รวม 12 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.90 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบติั จ านวน 6 คน ร้อยละ 
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50.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถท าได ้และการท าเกษตรปลอดภยั โดยลด
การใชส้ารเคมี จ านวน 2 คน ร้อยละ 16.67 และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาดี จ านวน 1 คน ร้อยละ 
8.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ 
เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.91 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง  

การเกษตรท่ีดี (GAP) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ 

ทางปากทางผิวหนงั 
21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดบัท่ีปลอดภยั 

21 100.00 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.91 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง  
การเกษตรท่ีดี (GAP) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 

 จากตารางท่ี 5.91 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (GAP) จะเห็นว่า การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทาง
การเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 90.48 Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชน
ส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุม
การผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ด้านคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันา
บุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 80.95 วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช และ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว ตอบถูกจ านวน 13 คนร้อยละ 61.90 วสัดุทางกายภาพ 
เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 9 คน 
ร้อยละ 42.86 การท่ีเกษตรกรไทยน าสินค้าทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป 
จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อยละ 23.81 การไดรั้บพิษจาก
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 19.05 
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการ
บริโภค ตอบถูกจ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76 และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ า มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี  

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.92 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 90.48 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 9.52 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.92 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 คน 
พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน 
ร้อยละ 90.48 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
จ านวน 2 คน ร้อยละ 9.52     
 
ตารางท่ี 5.93 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 
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 จากตารางท่ี 5.93 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบัติได ้ 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั  จ านวน 5 
คน ร้อยละ 41.67 และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี  5.94 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี (GAP) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ 

ทางปากทางผิวหนงั 
21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีใน
ระดบัท่ีปลอดภยั 

20 95.24 

3. ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช 
รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

19 90.48 

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

17 80.95 

5. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของ
กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

16 76.19 

6. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว 
ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

14 66.67 

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

11 52.38 

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

10 47.62 

9. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

3 14.29 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี  5.94 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 1 4.76 
11. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก

ในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 
1 4.76 

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

0 0.00 

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

0 0.00 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีว ัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.94 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (GAP) จะเห็นว่า การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทาง
การเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั  
ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 95.24 วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 90.48 Global 
GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การ
พัฒนาฟาร์ม และการพัฒนาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 80.95 Global GAP คือ
มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก ตอบถูกจ านวน 16 คน 
ร้อยละ 76.19 THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดย
กรมการขา้ว ตอบถูกจ 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 การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการหายใจเท่านั้น 
ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 14.29 มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 



169 
 

 

และการท่ีเกษตรกรไทยน าสินค้าทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยุโรป จะตอ้งได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 1 น ร้อยละ 4.76 และ Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ า การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการ
ท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน 
ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  ตอบถูกจ านวน ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในประเด็นน้ี 
 
5.7 ผลการวิเคราะห์การพฒันาศักยภาพ 

1) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตร
อนิทรีย์สากล” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.95 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 
(ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

15 15 0.00 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

1 1 0.00 

รวม 16 16  
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.95 แสดงภาพรวมอัตราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล (ก่อนและหลังการอบรม) พบว่า ไม่มีอัตราการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผู ้ท่ี มี
ความสามารถ และไม่มีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลมีจ านวนเท่ากนั 
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ตารางท่ี 5.96 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1) การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกร
เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 

16 16 0.00 

2) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์คือการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

16 16 0.00 

3) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรใน
ตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อ
ราคา และควรใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคอยา่สม ่าเสมอ 

16 16 0.00 

4) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การผลิตแบบมีระบบประกนัความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้

16 16 0.00 

5) การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่
ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้

16 16 0.00 

6) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษา
หาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควร
เร่ิมต้นด้วยความสนใจ และศรัทธาหลักทฤษฎี เพื่อการ
ปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบัติ
ตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 

16 16 0.00 

7) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกด้วยน ้ า 
50 -100% 

15 16 6.25 

8) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถ
ตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์

15 15 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.96 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

9) การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

15 16 6.25 

10) เม่ือสินคา้เกษตรผา่นกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนว
ทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 

15 16 6.25 

11) ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้น
สามารถส่งออกได ้

15 16 6.25 

12) เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์
แต่ใชซ้ากพืชซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และ
จุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 

15 15 0.00 

13) ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากลจะมี
ราคาสูงกว่าปกติ 20-30% 

15 13 -12.50 

14) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอม
ตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มี
รสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้
สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิต
พืชอินทรีย ์

14 15 6.25 

15) ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตร
ปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้ 

14 12 -12.50 

16) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบวา่มี
การเผาต่อซงัขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่
ผา่นเกณฑ ์

13 16 18.75 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.96 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

17) การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด
รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของ
กลุ่ม 

12 14 12.50 

18) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้
     100% 

6 6 0.00 

19) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผา่นการประเมินในระบบ GAP 
ถือวา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี 

5 7 12.50 

20) พืชลม้ลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐาน
ไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียว
หลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย  ์

2 6 25.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.96 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการตลาด
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล พบว่า พืชลม้ลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) 
หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปลี่ยนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย์ 
มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ กรรมการเข้าตรวจแปลงของของ
สมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาต่อซังขา้ว คณะกรรมการจึงให้แปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์  มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้ง
กิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม และผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมิน
ในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรท่ีสะอาดปลอดภัยและปลอดสารเคมี  มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 -
100% การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เม่ือ
สินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลก
จะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออก
ได ้และผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของ
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เน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต 
เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.25 การใช้
สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การสร้างมูลค่าสินคา้
อินทรียแ์ละผลิตภัณฑ์คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ เกษตรกรควรให้ความส าคญักับคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งด้านความ
ปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่าสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถ
ท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกนัความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได้ การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์
ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถ
สร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได้ ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา
ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ด้วยความสนใจ และศรัทธาหลกั
ทฤษฎี เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร
อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท า
ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์เกษตร
อินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืชซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน 
และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย และการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% ไม่มีอตัรา
การเปล่ียนแปลง และราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 
20-30% ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ด ้มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 12.50 
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2) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
แนวทางปฏิบัติ” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.97 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากลในเร่ืองข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแนวทาง
ปฏิบติั (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

15 16 5.88 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

2 1 -5.88 

รวม 17 17 0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.97 แสดงภาพรวมอัตราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
แนวทางปฏิบติั (ก่อนและหลงัการอบรม) พบวา่ ผูท่ี้มีความสามารถ ในการปรับปรุงระบบการผลิต
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 
 
ตารางท่ี 5.98 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

และแนวทางปฏิบติั  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1) เมล็ดพันธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถคลุก
สารเคมีก่อนปลูกได ้

17 17 0.00 

2) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 16 15 -5.88 
3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ีสาม  ใช้

หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาค
สมคัรใจ 

15 14 -5.88 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.98 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และแนวทางปฏิบติั (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

4) ผลิตทางการเกษตรท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่า
เป็นสินคา้อินทรีย ์

15 11 -23.53 

5) ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียว
หรือพืชลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก 

14 11 -17.65 

6) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 13 13 0.00 
7) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 12 16 23.53 
8) การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์
10 11 5.88 

9 ) ระบ บ ก าร รับ รอ ง เก ษ ต ร อิ น ท รีย์แ บ บ มี ส่ วน ร่ วม 
(Participatory guaranteesystem : PGS) ถือ เป็น ระบบการ
รับรองในระดบัสากล 

4 4 0.00 

10) กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม(participatory guarantee system : PGS) จดัให้มีการ
อบรมเร่ืองระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรีย์แก่ 
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน 
ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการรับรอง
เท่านั้น 

2 6 23.53 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.98 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั พบว่า เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชส้ารสังเคราะห์ได้ 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(participatory guarantee 
system : PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
เฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการ
รับรองเท่านั้น มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.53 รองลงมาคือ การปลูกพืชไร้ดินหรือ
ไฮโดรโพรนิคถือเป็นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย  ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 5.88 เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใชใ้นระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได ้การตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ  และระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory guaranteesystem : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดับสากล  ไม่มีอัตราการ
เปล่ียนแปลง ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้อินทรีย ์มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 23.53 ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียว
หรือพืชลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหว่านหรือปลูก มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 17.65 
เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชก้ารฉายรังสีได้ และระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม 
ใชห้น่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ มีอตัราการเปล่ียนแปลง
ลดลงร้อยละ 5.88 
 
 3) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.99 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากลในเร่ืองระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS)”  (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

18 19 4.55 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

4 3 -4.55 

รวม 22 22 0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.99 แสดงภาพรวมอัตราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วน
ร่ ว ม  (Participatory Guarantee System : PGS)” ( ก่ อ น แ ล ะห ลั ง ก ารอ บ รม ) พ บ ว่ า  ผู ้ ท่ี มี
ความสามารถ ในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 
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ตารางท่ี 5.100 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

22 21 -4.55 

2. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย 

21 14 -31.82 

3. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู ้ผลิต
เกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อม
กบัใหก้ารรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

21 21 0.00 

4. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วน
ร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

21 19 -9.09 

5. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพ
ผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถี
ชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน 

21 22 4.55 

6. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

21 20 -4.55 

7. การจัดท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม 
ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามกฎท่ี
ก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต 
“เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจฟาร์มให้กับ
เกษตรกร เป็นลักษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม 

21 22 4.55 

8. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์
โดยชุมชนได ้  

21 20 -4.55 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.100 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ)  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

9. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้

21 20 -4.55 

10. คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบ มี ส่ วน ร่วม  จะต้อ งมี ภ าคี เค รือข่ ายจากภ าค รัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทาง
ตลาด 

20 22 9.09 

11. ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็น
ส ม า ชิ ก ข อ งก ลุ่ ม โด ยอ งค์ ก รผู ้ ผ ลิ ต เอ ง  ( first party 
certification)   

20 22 9.09 

12. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิ
เกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

19 20 4.55 

13. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

19 20 4.55 

14. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3
ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรอง
แบบมีเง่ือนไข 

17 18 4.55 

15. คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิต
เกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน ตั้ งแต่ 2 
รายขึ้นไป 

9 6 -13.64 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.100 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) (ต่อ)  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

16. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่ม
ผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่
หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 

9 12 13.64 

17. ไม่ มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ี เป็นหลักฐานแสดง
สถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

8 11 13.64 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

6 8 9.09 

19. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมี
การการรับรองมาตรฐานเกษตร 

6 9 13.64 

20. หลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 
ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ 
กระบวนการเรียนรู้ 

0 3 13.64 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.100 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) พบว่า คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์น
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป ไม่มีตรารับรอง [Seals or 
labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้การรับรองเกษตรอินทรีย์
โดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร และหลกัการและองคป์ระกอบ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 
ความโปร่งใส ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์แบบแนวราบ  กระบวนการเรียนรู้ มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.64 รองลงมาคือ คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน 
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เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด ระบบตลาดท่ี 
"ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกร
ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification) และการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสม
กบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตใหป้ฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และ
ก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์ม
ให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  ระบบการรับรองเกษตร
อินทรียส์ าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตร
อินทรียไ์ทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกนั  ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบ
การรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน  และผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการ
รับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิตเกษตร
อินทรีย์ได้รวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรีย์อย่าง
ครอบคลุม ไม่มีอตัราการเปล่ียนแปลง กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์น
ยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 4.55 ระบบตรวจประเมิน
และรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 9.09 คุณสมบติัของ
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการ
ผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มีอตัราการเปล่ียนแปลง
ลดลงร้อยละ 13.64 และ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 31.82 
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4) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System : ICS)” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.101 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากลในเร่ืองการจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS) (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

22 23 4.00 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

3 2 -4.00 

รวม 25 25 0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.101 แสดงภาพรวมอตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System : ICS) (ก่อนและหลงัการอบรม) พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ ในการปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีอตัราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 
ตารางท่ี 5.102 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าระบบควบคุมภายใน 

(ICS) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3
ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรอง
แบบมีเง่ือนไข 

25 22 -12.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้ง
กับระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย ์

25 25 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.102 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าระบบควบคุมภายใน 
(ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

3. ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

24 22 -8.00 

4. ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : 
ICS) เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 

23 23 0.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

23 23 0.00 

6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การ
จดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก 

23 24 4.00 

7. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 

22 23 4.00 

8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย 

20 24 16.00 

9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่
จ าเป็นท่ีต้องอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องผลิตสินค้าเกษตร
อินทรียใ์หไ้ดม้าตรฐานตามหลกัสากล 

18 13 -20.00 

10. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการ
ผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 

15 11 -16.00 

11. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจ
รับรองโดยหน่วยงานอิสระ   

15 14 -4.00 

12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบ
ควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

12 15 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.102 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าระบบควบคุมภายใน 
(ICS) (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 

10 7 -12.00 

14. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างน้อย 1 
ปี 

10 7 -12.00 

15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

7 7 0.00 

16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การ
จดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การ
ประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร 
→ การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
→ การประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้   

4 4 0.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ี สู งกว่าท้องตลาด
โดยทัว่ไป 

3 2 -4.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.102 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) พบว่า ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรอง
แก่เกษตรกรทีละหลายราย มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.00 รองลงมาคือ ผลการ
พิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ 
ไม่รับรอง มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.00 ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ี
ส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท าเอกสารและการควบคุมการบันทึก  และ ICS จ าเป็นจะต้องมีการ
ประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.00 ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
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ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้
บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การ
จดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือ
ตน้ของกลุ่มเกษตรกร →  การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้  ไม่มีอตัราการเปล่ียนแปลง ระบบ
ควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรราย
ย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  ข้อดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป มีอตัราการเปล่ียนแปลง
ลดลงร้อยละ 4.00 ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 8.00 ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอยา่ง
ครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง และแบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี 
มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 12.00 เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณี
การผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 16.00 และ
ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 
20.00 
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5) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “การจัดท าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ทดแทนการใช้สารเคมี” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.103 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทน
การใชส้ารเคมี (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

19 19 0.00 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

3 3 0.00 

รวม 22 22 0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.103 แสดงภาพรวมอตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อ
ทดแทนการใชส้ารเคมี (ก่อนและหลงัการอบรม) พบวา่ ไม่มีอตัราการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผูท่ี้มี
ความสามารถ และไม่มีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลมีจ านวนเท่ากนั 
ตารางท่ี  5.104 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าปัจจัยการผลิตเกษตร

อินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1) “จุลินทรีย”์ เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก
ท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น แบคทีเรีย  ไวรัส 
โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือราต่างๆ จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท า
หนา้ท่ีในการย่อยสลายอินทรียวตัถุ ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุอาหารท่ี
พืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

22 22 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี  5.104 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าปัจจัยการผลิตเกษตร
อินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

2) เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการจัดการการผลิตด้าน
การเกษตรแบบองค์รวม ท่ี เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุ
ธรรมชาติ ปฏิเสธการใชส้ารสังเคราะห์ใดๆทั้งส้ิน และ
ไม่ใช้พืช  สัตว์ห รือจุลินทรีย์ท่ี ได้จากการดัดแปร
พนัธุกรรม 

21 22 4.55 

3 ) อิ น ท รียวัต ถุ ใน ดิน แบ่ งอ อก เป็ น  2 กลุ่ ม  คื อ  1. 
อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต 2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มีชีวิต 

21 22 4.55 

4) ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ยชีวภาพท่ีตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ 

21 19 -9.09 

5) แนวทางของการเขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ี
หลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียน  การปลูกพืชร่วม 
การปลูกพืชในเวลาท่ีเหมาะสม การเขตกรรมเหล่าน้ี
ช่วยป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชได ้

21 22 4.55 

6) หลกัการส าคญัในการปลูกพืชหมุนเวียน คือ การเลือก
ปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูของพืชหลกั การปลูกพืชหมุนเวียน
ในลักษณะน้ีจะท าให้ประชากรของศัตรูพืชลดลง 
เพราะขาดแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยั 

21 18 -13.64 

7) แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 แนวทาง คือ 1. การ
ปลูกพืชร่วม 2. การปลูกพืชหมุนเวียน 

20 21 4.55 

8) ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึง
อาจเป็นพืช สัตว ์หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรียส์ามารถ
แบ่งออกได ้5 ประเภท 

19 20 4.55 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี  5.104 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเข้าใจในการจดัท าปัจจัยการผลิตเกษตร
อินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี (ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

9) อินทรียวัตถุ ท่ีย่อยสลายแล้วหรือท่ีเรียกว่า “ฮิวมัส” 
แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

6 15 40.91 

10) ปุ๋ ยหมัก  คือ ปุ๋ ย ท่ีได้จากกระบวนการย่อยสลาย
อินทรียวตัถุ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั 

6 12 27.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.104 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี  พบว่า อินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายแลว้หรือท่ี
เรียกว่า “ฮิวมสั” แบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม มีอตัราการเปล่ียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ ปุ๋ ย
หมกั คือ ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั มีอตัราการ
เปล่ียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองค์
รวม ท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใชว้สัดุธรรมชาติ 
ปฏิเสธการใช้สารสังเคราะห์ใดๆทั้ งส้ิน และไม่ใช้พืช สัตว์หรือจุลินทรียท่ี์ได้จากการดัดแปร
พนัธุกรรม อินทรียวตัถุในดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. อินทรียวตัถุท่ีมีชีวิต 2. อินทรียวตัถุท่ีไม่มี
ชีวิต แนวทางของการเขตกรรมท่ีดีอาจเป็นการปลูกพืชท่ีหลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปลูกพืชร่วม การปลูกพืชในเวลาท่ีเหมาะสม การเขตกรรมเหล่าน้ีช่วยป้องกนัการระบาดของโรค
และแมลงศตัรูพืชได้ แนวทางการเขตกรรมท่ีส าคญัมี 2 แนวทาง คือ 1. การปลูกพืชร่วม 2. การ
ปลูกพืชหมุนเวียน และปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากวตัถุดิบหลกัจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจเป็นพืช สัตว ์
หรือจุลินทรียโ์ดยปุ๋ ยอินทรียส์ามารถแบ่งออกได ้5 ประเภท มีอตัราการเปล่ียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 
“จุลินทรีย์” เป็นช่ือเรียกโดยรวมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซ่ึงอาจเป็น 
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว รวมทั้งเช้ือราต่างๆ จุลินทรียส่์วนใหญ่จะท าหน้าท่ีในการย่อยสลาย
อินทรียวตัถุ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวตัถุ เป็นธาตุอาหารท่ีพืชสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้ ไม่มีอตัราการเปล่ียนแปลง ปุ๋ ยชีวภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปุ๋ ยชีวภาพท่ี
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 2. ปุ๋ ยชีวภาพอ่ืน ๆ มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 9.09 และ 
หลกัการส าคญัในการปลูกพืชหมุนเวียน คือ การเลือกปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชพาหะหรือพืชท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูของพืชหลกั การปลูกพืชหมุนเวียนในลกัษณะน้ีจะท าให้ประชากร
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ของศตัรูพืชลดลง เพราะขาดแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศยั มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 
13.64 

4) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP)” (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ตารางท่ี 5.105 อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากลในเร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice : GAP) (ก่อนและหลงัการอบรม) 

ประเด็น ก่อนอบรม หลงัอบรม 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

20 19 -4.76 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

1 2 4.76 

รวม 21 21 0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั. 

 จากตารางท่ี 5.105 แสดงภาพรวมอตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลในเร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP) (ก่อนและหลงัการอบรม) พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ ในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 4.76 
 
ตารางท่ี 5.106 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)  

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

1. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก 
ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั 

21 21 0.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 

21 20 -4.76 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.106 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
(ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

3. วตัถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

19 19 0.00 

4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 

17 16 -4.76 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 
โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ด้านคือ การพฒันาฟาร์ม 
และการพฒันาบุคลากร 

17 17 0.00 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปารา
สิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช 

13 11 -9.52 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองข้าว
อยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

13 14 4.76 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึง
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 

9 10 4.76 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายใน
ร้านค้าปลีกในยุโรป จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP 
เสียก่อน 

5 1 -19.05 

10. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษ
ทางการหายใจเท่านั้น 

4 3 -4.76 

11. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อ
ป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และ
เหมาะสมต่อการบริโภค 

1 0 -4.76 

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

0 0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.106 ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
(ต่อ) 

ประเด็น 
ก่อน
อบรม 

หลงั
อบรม 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 0 1 4.76 
14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ

เช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั GAP   

0 0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.106 แสดงภาพรวมผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) พบว่า THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่าง
เดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการข้าว วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม้ พลาสติก ซ่ึงไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายในพืช และมาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 รองลงมาคือ การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับ
ไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและ
จ ากัดศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุม
การผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ด้านคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันา
บุคลากร Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุ
สัตว์ และสัตวน์ ้ า และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสาน
มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ GAP  ไม่มีอัตราการเปล่ียนแปลง อาหาร
ปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดับท่ีปลอดภยั  Global GAP คือ
มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก การไดรั้บพิษจากวตัถุ
อันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการหายใจเท่านั้ น และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการท าการเกษตร 
เพื่อใหไ้ดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลง
ร้อยละ 4.76 วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อ
พืช มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 9.52 และการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไป
จ าหน่ายในร้านค้าป ลีกในยุโรป  จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP เสี ยก่อน  มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 19.05 




