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อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

129 

ตารางท่ี 5.51 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ี
การเกษตร 

129 

ตารางท่ี 5.52 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) 

131 

ตารางท่ี 5.53 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

134 

ตารางท่ี 5.54 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

134 

ตารางท่ี 5.55       จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ระบบควบคุมภายใน (ICS) 

135 

ตารางท่ี 5.56 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ 138 
ตารางท่ี 5.57 การวิเคราะห์ประสบการณ์ในการท าการเกษตรตามจ านวนและ 

ร้อยละ 
139 

ตารางท่ี 5.58 การวิเคราะห์พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดตามจ านวนและร้อยละ 139 
ตารางท่ี 5.59 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนตามจ านวนและร้อยละ 140 
ตารางท่ี 5.60 การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีใน 1 ปีตามจ านวนและ 

ร้อยละ 
140 

ตารางท่ี 5.61 การวิเคราะห์ประเภทของสารเคมีท่ีใชต้ามจ านวนและร้อยละ 141 
ตารางท่ี 5.62       การวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมีตามจ านวนและร้อยละ 141 

 
 



ฑ 

 

 
สารบญัตาราง (ต่อ) 

 
  หน้า 

ตารางท่ี 5.63 การวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีเลิกใชส้ารเคมีตามจ านวนและร้อยละ 142 
ตารางท่ี 5.64        การวิเคราะห์จ านวนคร้ังท่ีใชส้ารเคมีในรอบ 1 เดือนตามจ านวนและ

ร้อยละ 
142 

ตารางท่ี 5.65 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม
จ านวนและร้อยละ 

143 

ตารางท่ี 5.66    การวิเคราะห์ชนิด (สัตว์) ของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตาม
จ านวนและร้อยละ 

144 

ตารางท่ี 5.67 การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม
จ านวนและร้อยละ 

144 

ตารางท่ี 5.68 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์าม
จ านวนและร้อยละ 

145 

ตารางท่ี 5.69 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์าม
จ านวนและร้อยละ 

146 

ตารางท่ี 5.70 การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามจ านวนและร้อยละ 

146 

ตารางท่ี 5.71      การวิเคราะห์ความรู้การลดตน้ทุนในการจดัการปัจจยัการผลิตตาม
จ านวนและร้อยละ 

147 

ตารางท่ี 5.72 การวิเคราะห์วิธีการลดตน้ทุนในการผลิตทางการเกษตรตามจ านวน
และร้อยละ 

148 

ตารางท่ี 5.73  การวิเคราะห์ตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด และวิธีการ
จดัการลดตน้ทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตไม่ลดลงตามจ านวนและร้อยละ 

148 

ตารางท่ี 5.74  การวิเคราะห์วิธีในการจดัการปัจจยัการผลิตตามจ านวนและร้อยละ 150 
ตารางท่ี 5.75  การวิเคราะห์ความสามารถสามารถลดค่าใชจ่้าย (%) ตามจ านวนและ

ร้อยละ 
150 

 



ฒ 

 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
  หน้า 

ตารางท่ี 5.76        การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

151 

ตารางท่ี 5.77  การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

151 

ตารางท่ี 5.78 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

152 

ตารางท่ี 5.79 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

154 

ตารางท่ี 5.80 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

154 

ตารางท่ี 5.81 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
ปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

155 

ตารางท่ี 5.82      การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามจ านวนและร้อยละ 158 
ตารางท่ี 5.83 การวิเคราะห์ชนิด (พืช) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม

จ านวนและร้อยละ 
159 

ตารางท่ี 5.84  การวิเคราะห์ชนิด (สัตว)์ ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม
จ านวนและร้อยละ 

160 

ตารางท่ี 5.85  การวิเคราะห์ชนิด (แปรรูป) ของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตาม
จ านวนและร้อยละ 

160 

ตารางท่ี 5.86  การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (พืช) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์าม
จ านวนและร้อยละ 

161 

ตารางท่ี 5.87       การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (สัตว)์ ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ตามจ านวนและร้อยละ 

162 

ตารางท่ี 5.88  การวิเคราะห์สินคา้เกษตร (แปรรูป) ท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามจ านวนและร้อยละ 

162 



ณ 

 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
  หน้า 

ตารางท่ี 5.89 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

163 

ตารางท่ี 5.90 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

163 

ตารางท่ี 5.91 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

164 

ตารางท่ี 5.92 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

166 

ตารางท่ี 5.93 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

166 

ตารางท่ี 5.94 จ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

167 

ตารางท่ี 5.95 อตัราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการตลาดน าการผลิต : 
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล (ก่อนและหลงัการอบรม) 

169 

ตารางท่ี 5.96      ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 

170 

ตารางท่ี 5.97 อตัราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั (ก่อนและหลงัการอบรม) 

174 

ตารางท่ี 5.98  ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 

174 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.99  อตัราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)”  (ก่อนและ
หลงัการอบรม) 

176 

ตารางท่ี 5.100   ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS)  

177 

ตารางท่ี 5.101     อตัราการเปล่ียนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการจดัท าระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control System : ICS) (ก่อนและหลงัการอบรม)    

181 

ตารางท่ี 5.102  ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบควบคุม
ภายใน (ICS) 

181 

ตารางท่ี 5.103  อตัราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการจดัท าปัจจยัการผลิตเกษตร
อินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี (ก่อนและหลงัการอบรม) 

185 

ตารางท่ี 5.104  ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าปัจจยัการผลิต
เกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

185 

ตารางท่ี 5.105  อตัราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลในเร่ืองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
(Good Agricultural Practice : GAP) (ก่อนและหลงัการอบรม) 

188 

ตารางท่ี 5.106  ผลการประเมินศกัยภาพความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) 

188 

ตารางท่ี 6.1  ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรในแต่ละประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) 191 
ตารางท่ี 6.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลงัการอบรมของเกษตรในแต่ละ

ประเด็น (กลุ่มเกษตรกร) 
192 
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  หน้า 

ภาพท่ี 3.1  กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 55 
ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดแผนงานวิจยั (3ปี) 57 

 

  




