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บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือการพฒันากลุ่มธุรกจิเกษตรจังหวดัเชียงใหม่  

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เร่ิมจากการศึกษาบริบทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด 5 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม 
คือ การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” การพฒันาศกัยภาพดา้น “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS)” และการพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (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 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เพศ
หญิงจ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
 
ตารางท่ี 5.2 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

70 ปีขึ้นไป 1 4.55 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ช่วง
อายุ 51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 
22.73 ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 และช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี 
และช่วงอาย ุ70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.55 
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ตารางท่ี 5.3 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 5.3 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 7 คน 
ร้อยละ 31.82 ปริญญาโทจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18  
 
ตารางท่ี 5.4 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 5.4 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 5.5 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ล าไย 8 25.81 

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

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.23 
เมล่อน 1 3.23 

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

เสาวรส 1 3.23 
รวม 31 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.5 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไยจ านวน 
8 คน ร้อยละ 25.81 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 5 คน ร้อยละ 16.13 พืชผกั และกลว้ยจ านวน 3 คน 
ร้อยละ 9.68 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 6.45 และมะพร้าว กระทอ้น มะนาว ตน้อ่อนทานตะวนั 
เมล่อน มะขามยกัษ ์(เป้ียว) ขา้วโพด มะม่วง เห็ด และเสาวรสจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.23 
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ตารางท่ี 5.6 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปลา 3 37.50 
ไก่ 2 25.00 
กบ 2 25.00 
ห่าน 1 12.50 
รวม 8 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.6  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบัน
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลาจ านวน 3 คน 
รองลงมาคือ ไก่ และกบจ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 และห่านจ านวน 1 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

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

ขา้วแต๋น 1 10.00 
ล าไยอบแหง้ 1 10.00 

กลว้ย 1 10.00 
สบู่ขมิ้น +มะขาม+ มะกรูด 1 10.00 

แชมพูขมิ้น+ มะขาม +มะกรูด 1 10.00 
เห็ด 1 10.00 

อาหารเพื่อสัตว ์ 1 10.00 
อาหารส าเร็จรูป 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.7  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม
จ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัไดแ้ก่ กาแฟ ปลา ขา้วแต๋น ล าไย
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อบแห้ง กลว้ย สบู่ขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด แชมพูขมิ้น+ มะขาม+ มะกรูด เห็ด อาหารเพื่อสัตว ์อาหาร
ส าเร็จรูป จ านวน 1 คน ร้อยละ 10.00 

 
ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ 

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

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.85 
กลว้ยหอมทอง 1 3.85 

ไมผ้ล 1 3.85 
มะขามยกัษ ์(เป้ียว) 1 3.85 

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

เสาวรส 1 3.85 
สมุนไพร 1 3.85 
รวม 26 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.8 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ได้แก่  ล าไยจ านวน 5 คน ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ ข้าวจ านวน 4 คน ร้อยละ 15.38 พืชผกั 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 11.54 แตงโมจ านวน 2 คน ร้อยละ 7.69 และ เมล่อน กุหลาบ ต้นอ่อน
ทานตะวนั กล้วยหอมทอง ไม้ผล มะขามยกัษ์ (เป้ียว) มะกรูด มะขาม ขมิ้น เห็ด เสาวรส และ
สมุนไพรจ านวน 1 คน ร้อยละ 3.85 
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  
ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปลา 4 66.67 
ไก่ไข่ 1 16.67 
กบ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.9 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ไดแ้ก่ ปลาจ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และกบ จ านวน 1 คน ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.10  การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

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

ขา้วแต๋น 1 25.00 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 25.00 
แชมพูมะกรูด 1 25.00 

รวม 4 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.10 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ไดแ้ก่  กาแฟ ขา้วแต๋น สบู่ขมิ้นมะขาม แชมพูมะกรูด จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
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ตารางท่ี 5.11  การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
   สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.11 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 22 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 
 
ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
  ตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

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

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก            2 13.33 
2) พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบยงัมีการใชเ้คมี            1 6.67 
3) ตน้ทุนสูงในการผลิตสูง            1 6.67 

รวม           15(68.18%) 100.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น           7(31.82%)  

รวม          22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.12 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ โดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น  จ านวน 7 
คน ร้อยละ 31.82  และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น 15 คน ร้อยละ 68.18 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 
100  จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ 
สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด้ จ านวน 4 คน ร้อยละ 26.67 รองลงมาคือ ไดรั้บการอบรมและ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั จ านวน 3 คน ร้อยละ 20.00 ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใช้สารเคมีในการ
ก าจดัแมลงและศตัรูพืช จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 และตอ้งการพฒันาสินคา้การเกษตร และการ
ท าเกษตรอินทรียท์ าให้ปลอดภยัต่อผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 ส่วน
เหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ยงัตอ้งพึ่งพา
ปุ๋ ยเคมีในการปลูก จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการ
ใชเ้คมี และตน้ทุนสูงในการผลิตสูง จ านวนเท่ากนั 1 คน ร้อยละ 6.67 
 
ตารางท่ี 5.13 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน     
  เกษตรอินทรียส์ากล  

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 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
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 
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 
2. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

 
 
19 

 
 

86.36 
12. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

 
19 

 
86.36 

13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

 
17 

 
77.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

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

 
 
9 

 
 

40.91 
15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 

 
 
9 

 
 

40.91 
16. ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

 
8 

 
36.36 

17. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

 
6 

 
27.27 

18. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการ
รับรองมาตรฐานเกษตร 

 
6 

 
27.27 

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

 
 
0 

 
 

0.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.13 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์สากล จะเห็นว่า กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียต์อบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ PGS เป็น
เคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกับให ้
การรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างครอบคลุม ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์ 
โดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์ 
โดยชุมชน ท่ี เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต ว ัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถ่ิน  
ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูป
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เครือข่าย การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต 
“เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนั
สามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม PGS ได ้ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร
ทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด 
และระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็น
การรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง (first party certification) ตอบถูก
จ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91   ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 
และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดย
ชุมชน ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 
17 คน ร้อยละ 77.27 คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  
คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป และคุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
 มี 5 ข้อ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกันหรืออยู่
หมู่บ้านเดียวกัน 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 ไม่มีตรารับรอง (Seals or 
labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได้ ตอบถูกจ านวน 8 คน  
ร้อยละ 36.36 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  
และการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการรับรองมาตรฐานเกษตร 
ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ 
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ    

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.14 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน พบว่า ผูมี้ความท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.15 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(59.09%) 100.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น         9(40.91%)  

รวม       22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.15 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ โดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 9 
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คน ร้อยละ 41.91  และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็น
ร้อยละ 100  จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
คือ ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิตและกบัผูบ้ริโภค จ านวน 5 คน ร้อยละ 36.46 รองลงมาคือ 
สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด้ จ านวน 4 คน ร้อยละ 30.77 ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีได้
ไปปฏิบติัจริง จ านวน 3 คน ร้อยละ 23.08 และตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร จ านวน 1 คน ร้อยละ 
7.69 
ตารางท่ี 5.16 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากล 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 

 
 
22 

 
 

100.00 
2. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน 
เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
จดัหาช่องทางตลาด 

 
 
 
22 

 
 
 

100.00 
3. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 

100.00 
4. ระบบตลาดท่ี "ชุมชนรับรอง" น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   

 
 
22 

 
 

100.00 
5. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 

 
 
21 

 
 

95.45 
6. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

 
21 

 
95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 

 
 
20 

 
 

90.91 
8. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปเครือข่าย 

 
20 

 
90.91 

9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 

 
20 

 
90.91 

10. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  

 
20 

 
90.91 

11. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้

 
 
20 

 
 

90.91 
12. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
 
19 

 
 

86.36 
13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

 
18 

 
81.82 

14. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFORM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 

 
14 

 
63.64 

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

 
 
12 

 
 

54.55 
16. ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   

 
11 

 
50.00 

17. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการการ
รับรองมาตรฐานเกษตร 

 
9 

 
40.91 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

 
8 

 
36.36 

19. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

 
 
6 

 
 

27.27 
20. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 
ข้อ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
3 

 
 

13.64 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 5.16 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากล จะเห็นว่า ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็น
การรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ท่ี เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 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
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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
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 
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5.2 การพฒันาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” 
 “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.17 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
เพศหญิง จ านวน 14 คน ร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ เพศชาย 11 คน ร้อยละ 44.00 
 
ตารางท่ี 5.18 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

70 ปีขึ้นไป 1 4.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.18 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
ช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 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 5.19 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 48.00 

ปริญญาตรี 10 40.00 
ปริญญาโท 3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.19 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า 
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 12 คน ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรีจ านวน 10 คน 
ร้อยละ 40.00 ปริญญาโทจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
 
ตารางท่ี 5.20 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

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

6 คนขึ้นไป 4 16.00 
รวม 25 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.20 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละจะเห็นว่า จ 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 5.21 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 10 24.39 
ขา้ว 6 14.63 
พืชผกั 4 9.76 
มะม่วง 2 4.88 
แตงโม 2 4.88 
กลว้ย 2 4.88 
เสาวรส 1 2.44 
กระทอ้น 1 2.44 
มะนาว 1 2.44 

ส้มสายน ้าผ้ึง 1 2.44 
ลิ้นจ่ี 1 2.44 
เมล่อน 1 2.44 
เสาวรส 1 2.44 
มะขาม 1 2.44 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 2.44 
ไมผ้ล 1 2.44 
สะเดา 1 2.44 
ฝร่ัง 1 2.44 
เห็ด 1 2.44 

กุหลาบ 1 2.44 
อะโวคาโด 1 2.44 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.42 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 



78 
 

 

ลิ้นจ่ี เมล่อน เสาวรส มะขาม ตน้อ่อนทานตะวนั ไมผ้ล สะเดา ฝร่ัง เห็ด กุหลาบ และอะโวคาโด 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 2.44 
 
ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 44.44 
ไก่ 3 33.33 
เป็ด 1 11.11 
กบ 1 11.11 
รวม 9 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.22  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 4 
คน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ไก่ จ านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 และเป็ด และกบั จ านวน 1 คน ร้อย
ละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

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 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ)  
ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็ด 1 8.33 
ปลาแดดเดียว 1 8.33 

ปลาส้ม 1 8.33 
รวม 12 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั          
 

จากตารางท่ี 5.23  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขา้วแต๋น และ
ล าไยอบแห้งเน้ือทอง จ านวน 2 คน ร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ กาแฟ ชาผงส าเร็จรูป สบู่ขมิ้น สบู่
มะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด ปลาแดดเดียว และปลาส้ม จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.24  การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 8 25.00 
พืชผกั 5 15.63 
ขา้ว 4 12.50 

เสาวรส 2 6.25 
กุหลาบ 1 3.13 

อะโวคาโด 1 3.13 
ส้มสายน ้าผ้ึง 1 3.13 
ลิ้นจ่ีจกัรพรรค 1 3.13 

แตงโม 1 3.13 
กลว้ย 1 3.13 
มะขาม 1 3.13 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.13 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.24  การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 
ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
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 5.24 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ได้แก่ ล าไยจ านวน 8 คน ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ พืชผกัจ านวน 5 คน ร้อยละ 15.63 ข้าว 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 12.50 เสาวรสจ านวน 2 คน ร้อยละ 6.25 และ กุหลาบ อะโวคาโด ส้มสาย
น ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ีจกัรพรรค แตงโม กลว้ย มะขาม ตน้อ่อนทานตะวนั ไมผ้ล มะม่วง ถัว่ฝักยาว สมุนไพร 
และเห็ด จ านวน 1 คน ร้อยละ 3.13 
 
ตารางท่ี 5.25 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.25 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 3 คน ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ไก่ไข่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 25.00 
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ตารางท่ี 5.26 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

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

ล าไยอบแหง้เน้ือทอง 2 13.33 
แยม 1 6.67 

น ้าเสาวรส 1 6.67 
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 
ปลาแดดเดียว 1 6.67 

ปลาส้ม 1 6.67 
รวม 15 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.26 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 
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ตารางท่ี 5.27 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 22 88.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 12.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.27 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
 
ตารางท่ี 5.28 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

ตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตร

อินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั 
 
9 60.00 

2) ควบคุมการใชส้ารเคมี และเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 3 20.00 
3) การตอบรับของลูกคา้ดา้นสุขภาพ 2 13.33 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 6.67 

รวม         15(60%) 100.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น        10(40%)  

รวม         25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.28 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ โดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น  จ านวน 
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10 คน ร้อยละ 40  และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น 15 คน ร้อยละ 60 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 100  
จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ การ
อบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั จ านวน 9 คน ร้อย
ละ 60.00 รองลงมาคือ ควบคุมการใชส้ารเคมี และเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จ านวน 3 คน ร้อย
ละ 20.00 และการตอบรับของลูกค้าด้านสุขภาพ จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มล็ดแตงโม F-1 
ในการปลูก จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67 
ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 

1. บริเวณพื้นท่ี เพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อการปนเป้ือน
สารพิษ ทั้งทาง ดิน น ้า และอากาศ 

 
3.28 

 
0.98 

2. ท่านมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก
หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทาง
การเกษตร 

 
 

3.24 

 
 

1.13 
3. ท่านมีวิธีเสนอแนะเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  
หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทาง
การเกษตร 

 
 

3.16 

 
 

0.99 
4. ท่านไดรั้บพนัธุ์พืชท่ีใชใ้นการเพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม 
ปราศจากการตดัต่อหรือดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผ่านการฉาย
รังสี 

 
 

3.12 

 
 

1.27 
5. ท่านไดรั้บการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย ์
จากเจา้หน้าท่ีตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
อยูเ่สมอ 

 
 

2.72 

 
 

1.21 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก จาก
แหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  หรือผ่านการ
ฉายรังสี 

 
 

2.68 

 
 

1.28 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร (ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

S.D. 

7. ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิก 

 
 

2.64 

 
 

1.29 
8. ในพื้นท่ีชุมชนของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
เกษตรกรทัว่ถึง 

 
 

2.40 

 
 

1.15 
รวม 2.91 1.19 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.29 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า บริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกของท่านปลอดภัยต่อการปนเป้ือนสารพิษ  
ทั้งทาง ดิน น ้ า และอากาศ เฉล่ีย 3.28 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.98 รองลงมา
คือ ท่านมีวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษท่ีถูกหลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุ
อุปกรณ์ ท่ี เก่ียวข้องทางการเกษตร เฉล่ีย 3.24 (S.D. = 1.13 ) ท่านมีวิธี เสนอแนะเพื่อป้องกัน 
การปนเป้ือนสารพิษท่ีถูก  หลกัการ ทั้งทางดิน น ้ า อากาศ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเกษตร  
เฉล่ีย 3.16 (S.D. = 0.99 ) ท่านได้รับพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการเพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจาก 
การตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี  เฉล่ีย 3.12 (S.D. = 1.27 ) ท่านได้รับ 
การตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย์ จากเจ้าหน้ าท่ีตรวจสอบฯ  ห รือจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ อยู่เสมอ เฉล่ีย 2.72 (S.D. = 1.21 ) ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกพนัธุ์
พืชท่ีใช้เพาะปลูก จากแหล่งท่ีเหมาะสม ปราศจากการตดัต่อพนัธุกรรม  หรือผ่านการฉายรังสี  
เฉล่ีย 2.68 (S.D. = 1.28 ) ในพื้นท่ีท าการเกษตรของท่านมีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก เฉล่ีย 2.64 (S.D. = 1.29 ) และในพื้นท่ี
ชุมชนของท่านมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเกษตรกรทัว่ถึงเฉล่ีย 2.40 (S.D. = 1.15 ) 
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ตารางท่ี 5.30 จ านวนและร้อยละผูที้่ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากล 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 

 
25 

 
100.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

 
 
25 

 
 

100.00 
3. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 

 
24 

 
96.00 

4. ระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL SYSTEM : ICS) เป็น
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 

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 

 



86 
 

 

 
ตารางท่ี 5.30 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

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 

 จากตารางท่ี 5.30 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จะเห็นว่า ผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข และตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งได้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิต
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เกษตรอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 25 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ี
ใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล ตอบถูกจ านวน 
24 คน ร้อยละ 96.00 ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพ ท่ีใช้บ ริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และระบบ
ควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก  
อบถูกจ านวน 23 คน ร้อยละ 92.00 ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับ 
การรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 80.00 
ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้ง
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 72.00 
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบตัิของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่าง
น้อย 5 ราย และระบบควบคุมภายในเป็นระบบที่ใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 60.00  
ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ 
รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 48.00  การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2 -3 คร้ัง และแบบฟอร์มหรือ
แบบบนัท ึกต ่างๆตอ้งจดั เก ็บ ไวอ้ย ่างน ้อย  1 ปี  ตอบถ ูกจ านวน  10  คน  ร้อยละ 40.00  
การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 
7 คน ร้อยละ 28.00 ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบ
เอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม →  การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบื้อตน้ของ
กลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน →  การตรวจประเมินเบื้องตน้   ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00  
และขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไร
ท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 12.00 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 

ตารางท่ี 5.31 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 23 92.00 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 8.00 

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.31 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 23 คน ร้อยละ 92.00 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน ร้อยละ 8.00 
 
ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

ตามจ านวนและร้อยละ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก 1 7.69 

รวม          13(52%) 100.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น          12(48%)  

รวม 25 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.32 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ โดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 12 
คน ร้อยละ 48  และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น 13 คน ร้อยละ 52 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 จะ
เห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ผ่านการ
อบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบติั จ านวน 6 คน ร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ ลดการใชส้ารเคมี 
เน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 คน ร้อยละ 38.46 และมีความปลอดภัยต่อผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ เกษตรใชเ้มลด็แตงโม F-1 ในการปลูก จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.33 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากล 
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 (INTERNAL CONTROL SYSTEM : 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.33 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

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

 
22 

 
88.00 

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 
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 จากตารางท่ี 5.33 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์สากล จะเห็นว่า ตามมาตรฐานของระบบควบคุม
ภายใน สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบ
ควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 25 คน ร้อยละ 
100.00 รองลงมาคือ ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกร 
ทีละหลายราย และระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเง่ือนไขท่ีส าคัญข้อหน่ึงคือ การจัดท าเอกสาร 
และการควบคุมการบนัทึก ตอบถูกจ านวน 24 คน ร้อยละ 96.00 ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมิน
ศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 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
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล  และผลการตรวจสอบแปลง 
และกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบ
มีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 88.00 ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 
60.00 ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 56.00 ตาม
มาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 52.00 เกณฑ์การ
พิ จารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย์ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย  
5 ราย ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 44.00 การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่าง
น้อย 1 ปี  และการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 28.00 ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  
การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือ
ตน้ของกลุ่มเกษตรกร → การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้  ตอบถูกจ านวน 4 คน ร้อยละ 16.00 และขอ้ดี
ของการจัดท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่า
ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ตอบถูกจ านวน 2 คน ร้อยละ 8.00 
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5.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (Good Agricultural Practice : 
GAP)” 
 “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 
ตารางท่ี 5.34 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.34 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ 
เพศหญิงจ านวน 15 คน ร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 
 
ตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

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

71 ปีขึ้นไป 1 4.76 
รวม 21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.35 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ 
ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 9 คน ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 
41-50 ช่วงอาย ุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 14.29 ช่วงอาย ุต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 
9.52 และช่วงอาย ุ31-40 ปี และช่วงอาย ุ71 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76 
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ตารางท่ี 5.36 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 10 47.62 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 28.57 
ปริญญาโท 5 23.81 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.36 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน ร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ ระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี  
จ านวน 6 คน ร้อยละ 28.57 และระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน ร้อยละ 23.81  
 
ตารางท่ี 5.37 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 20.83 
ขา้ว 4 16.67 

แตงโม 2 8.33 
พืชผกั 2 8.33 
เสาวรส 2 8.33 
มะนาว 1 4.17 
มะพร้าว 1 4.17 
สมุนไพร 1 4.17 
อะโวคาโด 1 4.17 
กุหลาบ 1 4.17 
กลว้ย 1 4.17 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 4.17 
เห็ด 1 4.17 
ไมผ้ล 1 4.17 
รวม 24 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.37 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 20.83 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 16.67 แตงโม พืชผกั และเสาวรส จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 8.33 และมะนาว มะพร้าว สมุนไพร อะโวคาโด กุหลาบ กล้วย ต้นอ่อนทานตะวัน เห็ด  
และไมผ้ล จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.17 
 
ตารางท่ี 5.38 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

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 5.38  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่ ปลา 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ หอย และไก่ไข่จ านวน 1 คน ร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 1 8.33 

ล าไย 1 8.33 
ขา้ว 1 8.33 
กาแฟ 1 8.33 

ขา้วแต๋น 1 8.33 
ธญัพืชอดัแท่ง 1 8.33 
แชมพูมะกูด 1 8.33 

สบู่ขมิ้นและสบู่มะขาม 1 8.33 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.39 การวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ(ต่อ)  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาหารส าเร็จรูปเพื่อสัตว ์ 1 8.33 

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

ท่ีมา: จากการวิจยั          

 จากตารางท่ี 5.39  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า  ชนิดของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ได้แก่  ปลา
แดดเดียว ล าไย ขา้ว กาแฟ ขา้วแต๋น ธัญพืชอดัแท่ง แชมพูมะกูด สบู่ขมิ้นและสบู่มะขาม อาหาร
ส าเร็จรูปเพื่อสัตว ์แยม น ้าเสาวรส และน ้ามนังา จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.40 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 3 15.79 
ขา้ว 3 15.79 
ผกั 3 15.79 

อะโวคาโด 2 10.53 
เสาวรส 2 10.53 
แตงโม 2 10.53 
เห็ด 1 5.26 

กุหลาบ 1 5.26 

สมุนไพร 1 5.26 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 5.26 

รวม 19 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.40 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า   สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ไดแ้ก่ ล าไย ขา้ว  และผกั จ านวน 3 คน ร้อยละ 15.79 รองลงมาคือ อะโวคาโด เสาวรส และแตงโม 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 10.53 และเห็ด กุหลาบ สมุนไพร และต้นอ่อนทานตะวนั จ านวน 1 คน  
ร้อยละ 5.26 
 
ตารางท่ี 5.41 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ  

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

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.41 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 2 คน ร้อยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อย 

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สบู่มะขามขมิ้น 1 16.67 
แชมพูมะกรูด 1 16.67 

แปรรูปจากสมุนไพร 1 16.67 

กาแฟ 1 16.67 

น ้าเสาวรส 1 16.67 

แยม 1 16.67 

รวม 6 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.42 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ สินค้าเกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ 
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ไดแ้ก่ สบู่มะขามขมิ้น แชมพูมะกรูด แปรรูปจากสมุนไพร กาแฟ น ้ าเสาวรส และแยม จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

 
20 

 
95.24 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

 
1 

 
4.76 

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.43 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 คน 
พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 20 คน 
ร้อยละ 95.24 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76   
 
ตารางท่ี 5.44 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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.44 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  สากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ)  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล 

  

1) เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1         1 8.33 
รวม       12(57.14%) 100.00 

ไม่แสดงความคิดเห็น       9(42.86%)  
รวม       21 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.44 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละโดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 9 คน 
ร้อยละ 42.86 และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น 12 คน ร้อยละ 57.14 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 100  จะเห็น
ว่า เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ศึกษาเรียนรู้และ
น าไปปฏิบติั จ านวน 6 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถท าได ้และการ
ท าเกษตรปลอดภยั โดยลดการใชส้ารเคมี จ านวน 2 คน ร้อยละ 16.67 และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาดี 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได ้คือ เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุ์ F-1 จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
 
ตารางท่ี 5.45 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.45 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล(ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของ

กลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 
 
17 

 
80.95 

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

 
 
17 

 
 

80.95 
6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มี

ประโยชน์ต่อพืช 
 
13 

 
61.90 

7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้วอย่างเดียว 
ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 

 
13 

 
61.90 

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

 
9 

 
42.86 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก
ในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

 
5 

 
23.81 

10. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการ
หายใจเท่านั้น 

 
4 

 
19.05 

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

 
 
1 

 
 

4.76 
12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 

ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า 
 
0 

 
0.00 

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

ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   
 
0 

 
0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.45 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากล จะเห็นว่า การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทาง
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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 ซ่ึงดูแลโดยกรมการข้าว 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 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการ
บริโภค ตอบถูกจ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76 และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น ้ า มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐาน 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือม
ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  ไม่มีผูต้อบถูกในประเด็นน้ี  
 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 
 
ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   สากลตามจ านวนและร้อยละ  

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

รวม 21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.46 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต 
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 21 คน 
พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน 
ร้อยละ 90.48 และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล
จ านวน 2 คน ร้อยละ 9.52     
 
ตารางท่ี 5.47 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(57.14%) 100.00 
ไม่แสดงความคิดเห็น    9(42.86%) 100.00 

รวม    21 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.47 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต 
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ โดยมีกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็น  จ านวน 9 
คน ร้อยละ 42.86  และกลุ่มท่ีแสดงความเห็น 12 คน ร้อยละ 57.14 ซ่ึงจากกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 
100  จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ 
เกษตรกรมีความตั้งใจและสามารถปฏิบัติได้  จ านวน 6 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติั  จ านวน 5 คน ร้อยละ 41.67 และสินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีดี 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 8.33 
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ตารางท่ี  5.48 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน  
  เกษตรอินทรียส์ากล 

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 

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 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี  5.48 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรียส์ากล (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
13. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลด

ความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 

 
 
0 

 
 

0.00 
14. มาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือม

ประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   
 
0 

 
0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.48 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากล จะเห็นว่า การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทาง
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 ด้านคือ  
การพัฒนาฟาร์ม และการพัฒนาบุคลากร ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 80.95 Global GAP  
คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก ตอบถูกจ านวน  
16 คน ร้อยละ 76.19 THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอย่างเดียว ซ่ึงดูแล
โดยกรมการข้าว  ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 66.67 วัตถุ ชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด  
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 52.38  
วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด , ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายในพืช  
ตอบถูกจ านวน 10 คน ร้อยละ 47.62 การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษ
ทางการหายใจเท่านั้ น ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 14.29 มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐาน 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี และการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้
ปลีกในยุโรป จะต้องได้มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน ตอบถูกจ านวน 1 คน ร้อยละ 4.76  
และ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์
และสัตวน์ ้ า การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของ
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อนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสม
ต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเช่ือมประสาน
มาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ GAP  ตอบถูกจ านวน ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกใน
ประเด็นน้ี 
 
  
 




