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           บทที่ 5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  

ให้เกดิประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
 
 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้เร่ิมจากการศึกษาบริบทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 2 กลุ่มเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 4  กิจกรรม คือ การพฒันาศกัยภาพ
ดา้น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  การพฒันาศกัยภาพดา้น “ระบบการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” การพัฒนา
ศกัยภาพด้าน “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” และการพฒันา
ศกัยภาพดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 
 โดยมีการหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม  
ศรีสะอาด (2532)  

 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 ดงัน้ี 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 9 56.25 
ชาย 7 43.75 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.1  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ เพศ
หญิงจ านวน 9 คน ร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 
 
ตารางท่ี 5.2 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.2  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  
มีช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอาย ุ51-60 ปี มีจ านวนเท่ากนั 5 คน ร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ
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61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 18.75 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 และช่วงอายุต ่า
กวา่ 30 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 43.75 

ปริญญาตรี 7 43.75 
ปริญญาโท 2 12.50 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.3  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
วา่ มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรีจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 รองลงมา
คือ ระดบัปริญญาโทจ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50  
 
ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2-3 คน 8 50.00 
4-5 คน 6 37.50 

6 คนขึ้นไป 2 12.50 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละ จะเห็นว่า มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมา
คือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 5.5    การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

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 5.5  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ล าไยจ 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 5.6    การวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

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 5.6  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ น ้าผ้ึง และกบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 5.7    การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ 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 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 7.69 

น ้าเสาวรส 1 7.69 
ไอศกรีมเสาวรส 1 7.69 
แยมเสาวรส 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.7  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตร
ในปัจจุบันตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบนัได้แก่ ล าไยอบแห้ง และปลาแดดเดียว จ านวน 2 คนเท่ากัน ร้อยละ 15.38 น ้ าพริก เห็ด
สวรรค ์ขา้วแต๋น กลว้ยฉาบ แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นผสมมะขาม น ้ าเสาวรส ไอศกรีมเสาวรส และ
แยมเสาวรส จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

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

อะโวคาโด 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 
ส้ม 1 5.88 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.8  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไย จ านวน 5 คน ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือ เสาวรส และขา้ว จ านวน 
2 คนเท่ากนั ร้อยละ 11.77 อะโวคาโด กุหลาบ มะม่วง ส้มโอ พืชผกั ผลไม ้มะนาว และส้ม จ านวน 
1 คนเท่ากนั ร้อยละ 5.88 
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท 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 5.9  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ได้แก่ ปลา จ านวน 2 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และ ผ้ึง จ านวน  
1 คน ร้อยละ 25.00 

 
ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อยละ  

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

แชมพูมะกรูด 1 12.50 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 12.50 

น ้าเสาวรส 1 12.50 
ปลาแดดเดียว 1 12.50 

รวม 8 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.10  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
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มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไยอบแห้งจ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 ขา้วแต๋น เห็ด 
แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นผสมมะขาม น ้าเสาวรส และปลาแดดเดียว จ านวน 1 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.11   การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.11 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 16 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.12   การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

ตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) มีความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกอบรม และขาดใบรับรองมาตรฐาน 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 
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 จากตารางท่ี 5.12  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ มีความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกอบรม และ
ขาดใบรับรองมาตรฐาน 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 5.13 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบติัตามระดบัมาตรฐาน

เกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกับผลิตผล
พืชทัว่ไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียง
ต่อการปนเป้ือน 6.81 3.17 ปานกลาง 

2) การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
กิจกรรมทางชีวภาพมีการใช้วสัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย 
หรือวสัดุจากพืชและสัตวท่ี์ปลอดภยั 6.69 3.75 มาก 

3) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจัดเก็บบันทึก 
เอกสารการผลิต ไวต้รวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการ
รับรอง 6.56 2.97 ปานกลาง 

4) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจน
ทั้งทางดิน น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร 6.44 2.88 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบติัตามระดบัมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร(ต่อ)  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

5) ว ัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ี
ปฏิบติังานหลงัการเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียง
ต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรค 6.44 2.76 ปานกลาง 

6) การจัดท าแผนการผลิ ตและจดบัน ทึ กการ
ปฏิบติังานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการ
ผลิต ทุกรอบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ครบถว้น และ
เป็นปัจจุบนั 6.44 3.14 ปานกลาง 

7) มาตรการและการป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบั
เมล็ดพนัธุ์  การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง และ
วชัพืชท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยั 5.94 2.84 ปานกลาง 

8) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ท่ี ใช้ในการเพาะปลูก 
เหมาะสม ไม่มีการดดัแปรพนัธุกรรม หรือผ่านการ
ฉายรังสี 5.50 3.74 มาก 

9) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่ง
มลพิษ ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีในการ
เพาะปลูก 5.00 3.08 ปานกลาง 

10) การรับรองสินค้า เคร่ืองหมายรับรอง และการ
แสดงฉลาก ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจน 4.75 3.70 มาก 

รวม 6.06 3.21 ปานกลาง 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.13  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า การบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผลพืชทัว่ไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน
เฉล่ีย 6.81 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.17 รองลงมาคือ การรักษาหรือเพิ่ม
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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) โดย
มีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใชส้ารเคมีในการเกษตรอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กษตรกรเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง 16 100.00 

2) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑค์ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 16 100.00 

3) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกร
ทั้งด้านความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 16 100.00 

4) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมี
ระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้ 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
5) การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละ
ช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 100.00 

6) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ด้นั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้
จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ 
และศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ
เม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 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 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
14) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 

มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บ
รักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิตเหล่าน้ีคือ คุณสมบติัของ
ผลผลิตพืชอินทรีย ์ 14 87.50 

15) ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัยไม่
สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้ 14 87.50 

16) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาตอซัง
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) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปลี่ยนจึงถือ
วา่เป็นพืชอินทรีย ์ 2 12.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.14  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า การใช้สารเคมีใน
การเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรีย์
และผลิตภัณฑ์คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั 
ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท า
การตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์
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ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภท เพื่อสามารถ
สร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้และก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา
ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ด้วยความสนใจ และศรัทธาหลกั
ทฤษฎี เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร
อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน ตอบถูกจ านวน 16 คนเท่ากนั ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ สารเคมีท่ี
ตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกด้วยน ้ า 50 - 100% การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และ
แปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบ
เอกสารและความซ่ือสัตย ์การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากล เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ แลว้
ตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไปสู่อาเซียนและทั่วโลก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่า
ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์
แต่ใช้ซากพืช ซากสัตว์และของเหลือจากสวน และจุลินทรีย์เป็นผูย้่อย และราคาสินค้าเกษตร
อินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20-30% ตอบถูกจ านวน 15 คนเท่ากนั ร้อย
ละ 93.75 ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของ
เน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต 
เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์และผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามัยหรือ
เกษตรปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้ ตอบถูกจ านวน 14 คนเท่ากนั ร้อยละ 
87.50 กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาตอซังขา้ว คณะกรรมการจึง
ให้แปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 81.25 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะ
ครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจัดการผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูก
จ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% ตอบถูก
จ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็น
สินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อยละ 31.25  พืชลม้ลุกมี
ระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียว
หลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

 
ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.15  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.16 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตาม

จ านวนและร้อยละ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) มีความรู้ความเขา้ใจในการท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม และ
ปฏิบติัตาม 7 53.85 

2) ตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค 5 38.46 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตาม
จ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใช้แหล่งน ้ าจาก
ล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใชส้ารเคมี เช่น ยาฆ่า
แมลง 

1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.16  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  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
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ พื้นท่ีท าการเกษตรเป็น
พื้นท่ีปลายน ้ า เน่ืองจากใชแ้หล่งน ้ าจากล าธารซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใช้สารเคมี เช่น 
ยาฆ่าแมลง จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากล จ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียง
ต่อการเกิดโรคมะเร็ง 16 100.00 

2) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 -
100% 16 100.00 

3) การบันทึกการผลิตทุกขั้ นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
4) เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แล้วตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนว
ทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 16 100.00 

5) การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์คือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 16 100.00 

6) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาด
เกษตรกรทั้งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และ
ควรใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคอยา่สม ่าเสมอ 16 100.00 

7) เกษตรกรสามารถท าการตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้ 16 100.00 

8) การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต 
ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภท
เพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 100.00 

9) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา
ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้
ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั โดย
ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็น
เกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 16 100.00 

10) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการ
เผาตอซงัขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ 16 100.00 

11) ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ท าให้ เกษตรกรมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้ น
สามารถส่งออกได ้ 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
12) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้ง
ระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์ 15 93.75 

13) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตาม
ธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มี
สารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต 
เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์ 15 93.75 

14) เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์แต่
ใชซ้ากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็น
ผูย้อ่ย 15 93.75 

15) การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้ง
กิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม 14 87.50 

16) ราคาสินค้าเกษตรอินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมี
ราคาสูงกวา่ปกติ 20 - 30% 13 81.25 

17) ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตร
ปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้ 12 75.00 

18) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือ
วา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาดปลอดภยัและปลอดสารเคมี 7 43.75 

19) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 6 37.50 
20) พืชลม้ลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) 
หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ต้องเก็บเก่ียวหลังจากพ้น
ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ 6 37.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.17  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า การใช้สารเคมีใน
การเกษตรอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไม้
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สามารถล้างออกด้วยน ้ า 50 - 100% การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและ
ทั่วโลก การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรียแ์ละผลิตภัณฑ์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรใน
ตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่าง
สม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกนั
ความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได้ การตลาด
น าการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาด
แต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได้ ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ด้นั้ น 
จะต้องเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมต้นด้วย
ความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎี เพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบติั
ตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน กรรมการเขา้ตรวจแปลงของของสมาชิกใน
กลุ่มพบว่ามีการเผาต่อซังขา้ว คณะกรรมการจึงให้แปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้น
สามารถส่งออกได้ ตอบถูกจ านวน 16 คนเท่ากนั ร้อยละ 100.00 การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
และแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท าทั้ งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ ง
ระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตาม
ธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้
สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์และเกษตรอินทรียค์ือ การท า
เกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์แต่ใชซ้ากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผู ้
ย่อย ตอบถูกจ านวน 15 คนเท่ากัน ร้อยละ 93.75 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์ม
ทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 14 คนเท่ากนั 
ร้อยละ 87.50 ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20-30% 
ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 87.50 ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยั
ไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้  ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรท่ีสะอาดปลอดภัยและปลอด
สารเคมี ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 
และพืชลม้ลุกมีระยะ ปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้ง
เก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 
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5.2 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.18  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิง จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
 
ตารางท่ี 5.19 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

70 ปีขึ้นไป 1 4.55 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.19  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อย
ละ 22.73 ช่วงอาย ุ61-70 ปี จ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 และช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี ช่วงอาย ุ31-40 ปี 
และช่วงอาย ุ70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 4.55 
 
ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 50.00 

ปริญญาตรี 7 31.82 
ปริญญาโท 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.20  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
วา่ มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 
7 คน ร้อยละ 31.82 ปริญญาโทจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18  
 
ตารางท่ี 5.21 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

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

6 คนขึ้นไป 3 13.64 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.21  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละจะเห็นว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมา
คือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
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ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ 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 ์(เปร้ียว) 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 5.22  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ล าไยจ านวน 8 คน ร้อยละ 25.81 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 5 คน ร้อยละ 16.13 พืชผกั และกลว้ย
จ านวน 3 คนเท่ากนั ร้อยละ 9.68 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 6.45 และมะพร้าว กระทอ้น มะนาว 
ตน้อ่อนทานตะวนั เมล่อน มะขามยกัษ์ (เปร้ียว) ขา้วโพด มะม่วง เห็ด และเสาวรสจ านวน 1 คน
เท่ากนั ร้อยละ 3.23 
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ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ 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 5.23  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลา
จ านวน 3 คน รองลงมาคือ ไก่  และกบ จ านวน 2 คนเท่ ากัน ร้อยละ 25.00 และห่าน จ านวน  
1 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน

และร้อยละ  

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

ขา้วแต๋น 1 10.00 
ล าไยอบแห้ง 1 10.00 

กลว้ย 1 10.00 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 10.00 

แชมพูมะกรูด 1 10.00 
เห็ด 1 10.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน
และร้อยละ(ต่อ)  

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

อาหารส าเร็จรูป 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 5.24  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ กาแฟ ปลา ขา้วแต๋น ล าไยอบแห้ง กลว้ย สบู่ขมิ้นผสมมะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด 
อาหารสัตว ์อาหารส าเร็จรูป จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 10.00 

 
ตารางท่ี 5.25 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามจ านวน 

และร้อยละ 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.25 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามจ านวน 
และร้อยละ(ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไมผ้ล 1 3.85 

มะขามยกัษ ์(เปร้ียว) 1 3.85 
มะกรูด 1 3.85 
มะขาม 1 3.85 
ขมิ้น 1 3.85 
เห็ด 1 3.85 

เสาวรส 1 3.85 
สมุนไพร 1 3.85 
รวม 26 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.25  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ี
น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไย จ านวน 5 คน ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 15.38 พืชผกั 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 11.54 แตงโม จ านวน 2 คน ร้อยละ 7.69 และ เมล่อน กุหลาบ ตน้อ่อนทานตะวนั 
กลว้ยหอมทอง ไมผ้ล มะขามยกัษ์ (เปร้ียว) มะกรูด มะขาม ขมิ้น เห็ด เสาวรส และสมุนไพร จ านวน 1 
คน ร้อยละ 3.85 
 
ตารางท่ี 5.26 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวน 

และร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.26  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรด้านสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ี
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และกบ จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 
16.67 
 
ตารางท่ี 5.27 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อยละ  

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

ขา้วแต๋น 1 25.00 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 25.00 
แชมพูมะกรูด 1 25.00 

รวม 4 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.27  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรดา้นการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  กาแฟ ขา้วแต๋น สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 
25.00 
 
ตารางท่ี 5.28 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.28 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 22 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 18.18 
 
ตารางท่ี 5.29   การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล  
                       ตามจ 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 าการเกษตรโดยรอบยงัมีการใชเ้คมี 1 6.67 
3) ตน้ทุนสูงในการผลิตสูง 1 6.67 

รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 จากตารางท่ี 5.29  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด้ จ านวน 4 คน 
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ร้อยละ 26.67 รองลงมาคือ ได้รับการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติ จ านวน 3 คน ร้อยละ 
20.00 ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการก าจดัแมลงและศตัรูพืช จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อย
ละ 13.33 และต้องการพัฒนาสินค้าการเกษตร และการท าเกษตรอินทรีย์ท าให้ปลอดภัยต่อ
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 6.67 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการใช้เคมี และตน้ทุนสูงในการผลิต
สูง จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ 22 100.00 

2. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 21 95.45 

3. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 21 95.45 

4. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 21 95.45 

5. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 21 95.45 

6. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม 21 95.45 

8. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  21 95.45 

9. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้ 21 95.45 

10. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะต้องมีภาคี เครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร
ทอ้งถ่ินเอกชนเป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หรือจดัหาช่องทางตลาด 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั   
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 

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 5.30  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  จะเห็นว่า กลุ่มจะต้องมีการท า
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อย PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกันอย่าง
มัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่างครอบคลุม ระบบตรวจประเมินและ
รับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพ
ผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
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ท้องถ่ิน ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการ
ด าเนินงานในรูปเครือข่าย การจดัท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การ
รับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์น
ยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้ ตอบถูกจ านวน 21 คนเท่ากนั ร้อยละ 95.45 คุณสมบติัของกลุ่ม
ผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีภาคี เครือข่ายจากภาครัฐ 
สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หรือจดัหาช่องทางตลาด และระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first 
party certification) ตอบถูกจ านวน 20 คนเท่ากนั ร้อยละ 90.91   ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
ส าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกนั และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ตอบถูกจ านวน 19 คนเท่ากนั ร้อยละ 86.36 ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 77.27 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
อินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตร
อินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และคุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
อินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมี
ลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 9 
คนเท่ากนั ร้อยละ 40.91 ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็น
เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มได้ ตอบถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 การตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 
เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 6 คนเท่ากนั ร้อยละ 27.27 และ
หลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการ
เรียนรู้ ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.31 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.31 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูมี้ความท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

ตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

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

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.32 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ท าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยกับผูผ้ลิตและกับผูบ้ริโภค 
จ านวน5 คน ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้จ านวน 4 คน ร้อยละ 30.77 
ผา่นการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง จ านวน 3 คน ร้อยละ 23.08 และตอ้งการยกระดบัสินคา้
เกษตร จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 22 100.00 

2. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน
เอกชนเป็นพี่เล้ียง 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
6. กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ 21 95.45 

7. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใช้
ตราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 20 90.91 

8. ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 20 90.91 

9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพ
ผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 20 90.91 

10. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  20 90.91 

11. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ 20 90.91 

12. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์โดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 19 86.36 

13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่
รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 18 81.82 

14. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จัดท าขึ้ นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อย 14 63.64 

15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการ
ผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 12 54.55 

16. ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็น
เกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   11 50.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



83 
 

ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 
 
 จากตารางท่ี 5.33  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ 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 
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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 IFOAM 
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) ท่ีเป็นหลักฐานแสดง
สถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้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 
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5.3 การพฒันาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 
 “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.34  การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.34  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิง จ านวน 14 คน ร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ เพศชาย 11 คน ร้อยละ 44.00 
 
ตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

70 ปีขึ้นไป 1 4.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.35  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า   
มีช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอาย ุ61-70 
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ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 20.00 ช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี และช่วงอายุ 31 -40 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 
8.00 และช่วงอาย ุ70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.00 
 
ตารางท่ี 5.36 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 48.00 

ปริญญาตรี 10 40.00 
ปริญญาโท 3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.36  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
วา่ มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 12 คน ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 
10 คน ร้อยละ 40.00 ปริญญาโทจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
 
ตารางท่ี 5.37 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

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

6 คนขึ้นไป 4 16.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.37  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละ จะเห็นวา่ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 13 คน ร้อยละ 52.00 รองลงมา
คือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 32.00 และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 
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ตารางท่ี 5.38 การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ 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 
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 5.38 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
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ล าไย จ านวน 10 คน ร้อยละ 24.39 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 6 คน ร้อยละ 14.63 พืชผกั  จ านวน 4 
คน ร้อยละ 9.76 มะม่วง แตงโม และกลว้ย จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อยละ 4.88 และเสาวรส กระทอ้น 
มะนาว ส้มสายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ี เมล่อน เสาวรส มะขาม ต้นอ่อนทานตะวนั ไม้ผล สะเดา ฝร่ัง เห็ด 
กุหลาบ และอะโวคาโด จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 2.44 
 

ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ 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 5.39 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ปลา จ านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ไก่ จ านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 และเป็ด และกับ 
จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.40   การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้วแต๋น 2 16.67 

ล าไยอบแหง้ 2 16.67 
กาแฟ 1 8.33 

ชาผงส าเร็จรูป 1 8.33 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.40   การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน
และร้อยละ(ต่อ)  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 
 
จากตารางท่ี 5.40  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินค้า

เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขา้วแต๋น และล าไยอบแห้ง จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ กาแฟ 
ชาผงส าเร็จรูป สบู่ขมิ้น สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด ปลาแดดเดียว และปลาส้ม จ านวน 1 คน
เท่ากนั ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.41 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.41 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ(ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
อะโวคาโด 1 3.13 
ส้มสายน ้าผ้ึง 1 3.13 
ลิ้นจ่ีจกัรพรรด์ิ 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 5.41 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ล าไยจ านวน 8 คน ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ พืชผกั จ านวน 5 คน ร้อย
ละ 15.63 ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 12.50 เสาวรส จ านวน 2 คน ร้อยละ 6.25 และ กุหลาบ อะโว
คาโด ส้มสายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ีจักรพรรด์ิ แตงโม กล้วย มะขาม ต้นอ่อนทานตะวนั ไม้ผล มะม่วง 
ถัว่ฝักยาว สมุนไพร และเห็ด จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 3.13 
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ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 75.00 
ไก่ไข่ 1 25.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.42  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 
25.00 
 

ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

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

ล าไยอบแหง้ 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 
สบู่มะขาม 1 6.67 

แชมพูมะกรูด 1 6.67 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม
จ านวนและร้อยละ(ต่อ)  

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

ปลาส้ม 1 6.67 
รวม 15 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.43 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ขา้วแต๋น และล าไยอบแห้ง จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 
และแยม น ้ าเสาวรส ไอศครีม ขา้วกลอ้ง กาแฟ สมุนไพร สบู่ขมิ้น สบู่มะขาม แชมพูมะกรูด ปลา
แดดเดียว ปลาส้ม จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 6.67 
 

ตารางท่ี 5.44 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

22 88.00 

ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.44 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 25 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
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ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 12.00 
 
ตารางท่ี 5.45 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

ตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล   

1) การอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั 9 60.00 

2) ควบคุมการใช้สารเคมี และเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ 3 20.00 

3) การตอบรับของลูกคา้ดา้นสุขภาพ 2 13.33 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล   

1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 6.67 
รวม 15 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.45 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 
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ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่
ระดับ

ความส าคัญ 
S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

1. บริเวณพื้นท่ี เพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อการ
ปนเป้ือนสารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้า และอากาศ 3.28 0.98 - 

2. ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษ
ท่ีถูกหลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 3.24 1.13 นอ้ยท่ีสุด 

3. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ี
ถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร 3.16 0.99 - 

4. ท่านไดรั้บพนัธุ์พืชท่ีใชใ้นการเพาะปลูก จากแหล่งท่ี
เหมาะสม  ป ราศจากการตัดต่ อห รือดัดแปลง
พนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 3.12 1.27 นอ้ยท่ีสุด 

5. ท่านได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนิน
เกษตรอินทรีย์ จากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ หรือจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ อยูเ่สมอ 2.72 1.21 นอ้ยท่ีสุด 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกพนัธุ์พืชท่ีใชเ้พาะปลูก 
จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  
หรือผา่นการฉายรังสี 2.68 1.28 นอ้ยท่ีสุด 

7. ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิก 2.64 1.29 นอ้ยท่ีสุด 

8. ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
กลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึง 2.40 1.15 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 2.91 1.19 น้อยท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.46 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
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 ) โดยมีระดบัความความรู้
ความเขา้ใจระดบันอ้ย 
 
ตารางท่ี 5.47 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 25 100.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ 25 100.00 

3. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 24 96.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.47 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)เรียงตามจ านวนและร้อยละ
(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
4. ระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 23 92.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 23 92.00 

6. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 23 92.00 

7. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 22 88.00 

8. ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่
เกษตรกรทีละหลายราย 20 80.00 

9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 18 72.00 

10. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 15 60.00 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.47 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ
(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
14. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 10 40.00 
15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 7 28.00 

16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพ
และความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   4 16.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.47 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน (ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข และตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้ง
ได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 25 คนเท่ากนั ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ICS 
เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 24 คน ร้อยละ 96.00 ระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการ
บนัทึก อบถูกจ านวน 23 คนเท่ากัน ร้อยละ 92.00 ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้าน
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ี
ไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 
80.00 ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้
แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 
72.00 เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่ง
น้อย 5 ราย และระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 15 คน
เท่ากนั ร้อยละ 60.00 ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 
2 ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่ รับรอง ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 48.00   การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างนอ้ยปีละ 2 -3 คร้ัง และ
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 10 คนเท่ากนั ร้อยละ 
40.00 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูก
จ านวน 7 คน ร้อยละ 28.00 ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของ
กลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 และขอ้ดีของการ
จดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาด
โดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล  
ตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล   

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

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล   

1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 7.69 
รวม 13 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.48 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ ลดการใชส้ารเคมี เนน้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์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 
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ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ 25 100.00 

2. ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท า
เอกสารและการควบคุมการบนัทึก 25 100.00 

3. ระบบควบคุมภายใน  (Internal Control System : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ของหน่วยรับรอง 25 100.00 

4. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 25 100.00 

5. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 24 96.00 

6. ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 23 92.00 

7. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้อง
ด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 23 92.00 

8. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ี
ตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัสากล 20 80.00 

9. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุม
ภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 15 60.00 

10. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
อิสระ   14 56.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามการจัดท า  
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละ
(ต่อ) 

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

12. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืช
อินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย 14 56.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการ
อยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง 11 44.00 

14. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 9 36.00 

15. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 7 28.00 
16. ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท า
ระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพ
และความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินระบบควบคุม
ภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   6 24.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 3 12.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามการ
จดัท าระบบควบคุมภายใน(ICS) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ตามมาตรฐานของระบบ
ควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบั
ระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มี
เง่ือนไขท่ีส าคญัข้อหน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบันทึก  ระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
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ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 
ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 25 คน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ผลการตรวจสอบแปลง
และกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบ
มีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96.00)  ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถ
ให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96.00) ICS จ าเป็นจะตอ้ง
มีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 23 
คน (ร้อยละ 92.00) ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่าน
ออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 20 
คน (ร้อยละ 80.00) ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 15 คน (ร้อยละ 60.00) ระบบควบคุมภายใน
เป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจ
รับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 56.00) เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติั
ของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย ตอบถูกจ านวน 14 คน 
(ร้อยละ 56.00) การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น
อย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง ราย ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 44.00) การตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 9 คน (ร้อยละ 36.00) 
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี ตอบถูกจ านวน 7 คน (ร้อยละ 28.00) 
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลอง
ใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจ
ประเมินเบ้ืองตน้ ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 24.00) และขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน 
ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 3 
คน (ร้อยละ 12.00) 
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5.4 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (Good Agricultural Practice : 
GAP)” 
 “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.50 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิงจ านวน 15 คน ร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 
 
ตารางท่ี 5.51 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

71 ปีขึ้นไป 1 4.76 
รวม 21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.51 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 9 คน ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 
41-50 ช่วงอายุ  61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 14.29 ช่วงอายุ ต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 
9.52 และช่วงอาย ุ31-40 ปี และช่วงอาย ุ71 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76 
   
ตารางท่ี 5.52 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 28.57 

ปริญญาตรี 10 47.62 
ปริญญาโท 5 23.81 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.52 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
วา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 10 คน ร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 และระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน ร้อยละ 23.81  
 

ตารางท่ี 5.53 การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.53 การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 
ร้อยละ(ต่อ) 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 5.53 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ล าไย จ านวน 5 คน ร้อยละ 20.83 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 16.67 แตงโม พืชผกั และ
เสาวรส จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.33 และมะนาว มะพร้าว สมุนไพร อะโวคาโด กุหลาบ กลว้ย ตน้
อ่อนทานตะวนั เห็ด และไมผ้ล จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 4.17 
 
ตารางท่ี 5.54 การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ 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 
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 จากตารางท่ี 5.54 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ หอย และไก่ไข่ จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 5.55 การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน

และร้อยละ  

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 
อาหารสัตว ์ 1 8.33 

แยม 1 8.33 
น ้าเสาวรส 1 8.33 
น ้ามนังา 1 8.33 
รวม 12 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
          
 จากตารางท่ี 5.55 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้
เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่  ปลาแดดเดียว ล าไย ขา้ว กาแฟ ขา้วแต๋น ธญัพืชอดัแท่ง แชมพูมะกูด สบู่ขมิ้นและ
สบู่มะขาม อาหารสัตว ์แยม น ้าเสาวรส และน ้ามนังา จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 8.33 
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ตารางท่ี 5.56 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท 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 5.56 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ 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 และต้นอ่อน
ทานตะวนั จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 5.26 
 
ตารางท่ี 5.57 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.57 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรด้านสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 2 คน ร้อยละ 100.00  
 
ตารางท่ี 5.58 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อย 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 16.67 

แชมพูมะกรูด 1 16.67 

สมุนไพรแปรรูป 1 16.67 

กาแฟ 1 16.67 

น ้าเสาวรส 1 16.67 

แยม 1 16.67 

รวม 6 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  5.58 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ สบู่ขมิ้นผสมมะขาม แชมพูมะกรูด สมุนไพรแปรรูปกาแฟ 
น ้าเสาวรส และแยม จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.59 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

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

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.59 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 
คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 20 
คน ร้อยละ 95.24 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76   
 

ตารางท่ี 5.60 การวิเคราะห์เหตุผลท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

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

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

  

1) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 1 8.33 
รวม 12 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.60 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 
จ านวน 6 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถท าได้ และการท า
เกษตรปลอดภยั โดยลดการใชส้ารเคมี จ านวน 2 คน ร้อยละ 16.67 และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคา
ดี จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
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ตารางท่ี 5.61 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทาง
ปากทางผิวหนงั 21 100.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ี
ปลอดภยั 21 100.00 

3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศตัรูพืช รวมถึง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 19 90.48 

4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่ม
ผูค้า้ปลีกทัว่โลก 17 80.95 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกร
ตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 17 80.95 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี
ประโยชน์ต่อพืช 13 61.90 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึง
ดูแลโดยกรมการขา้ว 13 61.90 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายในพืช 9 42.86 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก
ในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 5 23.81 

10. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 4 19.05 

11. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลด
ความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการท าการเกษตร เพื่อใหไ้ดผ้ลิตผล
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 1 4.76 

12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.61 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 0 0.00 
14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสาน

มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   
0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 จากตารางท่ี 5.61 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า การไดรั้บพิษจากวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้าก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหารปลอดภยัจาก
สารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 
100.00 รองลงมาคือ วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 90.48 Global GAP คือมาตรฐาน
ภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก และ Global GAP ออกมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ด้านคือ  การพฒันาฟาร์ม และ
การพฒันาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 80.95 วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช และ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตร
ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว ตอบถูกจ านวน 13 คนร้อยละ 61.90 วสัดุทาง
กายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 
9 คน ร้อยละ 42.86 การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยโุรป 
จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อยละ 23.81 การไดรั้บพิษจาก
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 19.05 
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  
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 
ตารางท่ี 5.62 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 19 90.48 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 2 9.52 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.62 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 
คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 
คน ร้อยละ 90.48 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลจ านวน 2 คน ร้อยละ 9.52     
 

ตารางท่ี 5.63 การวิเคราะห์เหตุผลท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ 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 5.63 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบติัได ้ 
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 5.64 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  

(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ 

ทางปากทางผิวหนงั 21 100.00 
2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบั

ท่ีปลอดภยั 21 100.00 
3. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของ

กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 20 95.24 
4. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจ ากัดศตัรูพืช รวมถึง

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 19 90.48 
5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดยเกษตรกร

ตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 17 80.95 
6. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึง

ดูแลโดยกรมการขา้ว 14 66.67 
7. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี

ประโยชน์ต่อพืช 11 52.38 
8. ว ัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซ่ึงไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 10 47.62 
9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกใน

ยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 6 28.57 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.64 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  

(GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจ

เท่านั้น 6 28.57 
11. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 1 4.76 
12. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลด

ความเส่ียงของอันตรายท่ีเกิดขึ้ นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 1 0.00 

13. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุ มก ารผ ลิ ต สิ นค้ าเกษตร  
3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 0 0.00 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสาน
มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 ตารางท่ี 5.64  หลังการพัฒนาพบว่า ผลการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกเร่ือง ความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เรียงตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า การไดรั้บพิษ
จากวตัถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนัง  และอาหาร
ปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยัตอบถูกจ านวน 21 
คน(ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ  Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้า
เกษตรของกลุ่มผู ้ค้าปลีกทั่วโลก ตอบถูกจ านวน 20 คน (ร้อยละ 95.24) ว ัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตอบ
ถูกจ านวน 19 คน (ร้อยละ 90.48) Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร โดย
เกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 
คน (ร้อยละ 80.95) THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแล
โดยกรมการข้าว ตอบถูกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 66.67) วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช ตอบถูกจ านวน 11 คน (ร้อยละ 52.38) วสัดุ
ทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช ตอบถูกจ านวน 
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10 คน (ร้อยละ 47.62) การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจ
เท่านั้น และการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกในยโุรป จะตอ้ง
ได้มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.57) มาตรฐาน GAP  คือ 
มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ตอบถูกจ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76) และ Global GAP ออก
มาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง
การท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค  และ
มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
อาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในประเด็นน้ี 

 




