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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม และปจจัยที่นําไปสู

การไดรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกผักในอําเภอโพธาราม       

จังหวัดราชบุรี ประชากรที่ใชวิจัยไดแก เกษตรกรผูปลูกผักทั่วไป เกษตรกรผูปลูกผักที่เขารวมอบรมเตรียมความ

พรอมเขาสูระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรกรผูปลูกผักที่ผานการอบรมหลักสูตรระบบการ

ผลิตตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมแตไมไดรับใบรับรองแหลงผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร และ

เกษตรกรผูปลูกผักที่ผานการอบรมหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมและไดรับ

ใบรับรองแหลงผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 188 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ       

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบวา 

เกษตรกรมีการปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารในระดับดีมาก และปจจัยที่

มีผลตอการยอมรับการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรผูปลูกผักในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดแก ทัศนคติ 

และความรูของเกษตรกรผูปลูกผักแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) และเมื่อปรับเปล่ียนทัศนคติและเพิ่ม

ความรูใหกับเกษตรกรผูปลูกผักทั่วไป และเกษตรกรผูปลูกผักที่เขารวมอบรมเตรียมความพรอมเขาสูระบบการ

ปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม จํานวน 10 ราย โดยการอบรมจํานวน 4 คร้ัง พบวา เกษตรกรผูปลูกผัก

ทั้งหมดมีทัศนคติและความรูเพิ่มขึ้น สามารถผานการตรวจประเมินแปลงผักและไดรับใบรับรองแหลงผลิตพืช 

(GAP) จากกรมวิชาการเกษตร  

คําสําคัญ : การเกษตรดีที่เหมาะสม  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ  ผัก 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study on the practical levels of good agricultural 

practice (GAP) and the factors towards receiving the GAP certificates of vegetable growers in 
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Photharam district, Ratchaburi province. The sample of 188 vegetable growers consisting of general 

vegetable growers, vegetable growers being trained for GAP preparation, vegetable growers trained 

for GAP but did not receive the GAP certificates and vegetable growers trained for GAP and received 

the GAP certificates from the Department of Agriculture. Statistics used for data analysis were 

percentage, means, standard deviation, multiple regression analysis and Pearson's product moment 

correlation coefficient. The study found that most vegetable growers practicing GAP for food crops, 

followed the GAP system at the excellent level. Factors affecting the adoption of GAP of vegetable 

growers in Photharam district, Ratchaburi province were attitude and knowledge of vegetable 

growers, significantly different at p < 0.01. After changing the attitude and enhancing the knowledge 

to 10 vegetable growers of the general vegetable growers and vegetable growers being trained for 

GAP preparation through 4 training, it was found that all vegetable growers had increasing their 

attitude and knowledge. They passed and received the GAP certificates from the Department of 

Agriculture. 

Key Words : Good Agricultural Practice (GAP), Factors affecting adoption, Vegetable 
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คํานํา 

จากการที่องคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) กําหนดรูปแบบการกีดกันทางการคา

วาดวยมาตรการที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barriers, NTB) คือ ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) และความ

ตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barrier to Trade, TBT) ซึ่งแตละ

ประเทศที่เปนสมาชิกตางนําทั้งสองมาตรการนี้มาบังคับใช โดยอางอิงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ 

ประเทศไทยจึงประกาศใหป พ.ศ. 2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหอาหารที่ผลิตและบริโภคมีความปลอดภัย มีมาตรฐานทัดเทียมสากล การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่

เหมาะสม จึงเปนมาตรฐานสําหรับเกษตรกรที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการเกษตรตั้งแตแหลงผลิตจนถึง

มือผูบริโภค ซึ่งประกอบดวย การจัดการแหลงน้ํา การจัดการพื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร      

การเก็บรักษาและการขนยายผลผลิตภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดศัตรูพืช การจัดการ

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงตอง

สามารถตรวจสอบยอนกลับหรือการตามสอบสินคาได (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 

จากการตรวจสอบผักสดใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 พบวา 

มีพืชผักที่มีสารพิษในระดับไมปลอดภัย 19 ชนิด ไดแก ผักกาดขาวปลี ขึ้นฉาย กะหล่ําดอก แขนงกะหล่ํา ผักชี

ฝร่ัง ผักชีไทย สะระแหน พริกชี้ฟา มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะระขี้นก กวางตุง พริกจินดา พริกคลองทอ คะนา 

ถั่วฝกยาว กะหล่ําปลี กวางตุงดอก และมะเขือไขเตา (ตลาดกลางผักผลไมจังหวัดราชบุรี, 2552) 
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม และปจจัยที่นําไปสูการ

ไดรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกผักใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

เพื่อนําไปสูการไดรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกผัก สรางโอกาสทาง

การคาและความสามารถเขาถึงตลาดอาหารปลอดภัยไดเพิ่มขึ้น 
 

วิธวีิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบปลายปด (Close-ended Question) และแบบ

ปลายเปด (Open-ended Question) เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานดานประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกร ความรูเร่ืองระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร ทัศนคติเร่ืองระบบการจัดการ

การเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร การปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช

อาหาร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก เกษตรกรผูปลูกผักทั่วไป เกษตรกรผูปลูกผักที่เขารวมอบรมเตรียม

ความพรอมเขาสูระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรกรผูปลูกผักที่ผานการอบรมหลักสูตรระบบ

การผลิตตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมแตไมไดรับใบรับรองแหลงผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร และ

เกษตรกรผูปลูกผักที่ผานการอบรมหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมและไดรับ

ใบรับรองแหลงผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตร จํานวนกลุมประชากรตัวอยางละ 47 ราย รวม 188 ราย คํานวณ

โดยใชสูตร Yamane (นิตยา, 2551) และคัดเลือกกลุมประชากรตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบงาย จากจํานวน

ประชากรทั้งสิ้น 350 ราย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product 

Moment Correlation Coefficient) (สมบัติ, 2546) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 13 ตัว คือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปลูกผัก รายไดจากการขายผลผลิตผัก ขนาดพื้นที่ปลูกผัก จํานวน

แรงงาน การรับรูขาวสาร สถานภาพการเปนผูนําทางสังคม การติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร การเขารับการ

ฝกอบรม ความรูและทัศนคติตอระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร กับตัวแปรตาม        

คือ การปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกผักตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารใน       

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ขอมูลพื้นฐานดานประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  

เกษตรกรผูใหขอมูล เปนเพศชาย รอยละ 58 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4 มีประสบการณในการทําสวนผักนอยกวาหรือเทากับ 5 ป ขนาดพื้นที่ทําสวนผักนอยกวาหรือ

เทากับ 2 ไร มีแรงงานที่ใชในการผลิตผัก 2 คน และมีรายไดสุทธิจากการขายผลผลิตผักนอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท เกษตรกรสวนใหญไดรับขาวสารดานการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมจากเจาหนาที่สงเสริม
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การเกษตร มีการเขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 39.4 % มีการติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 1 ครั้ง 

(69.7 %) นอกจากนี้สวนใหญไมไดเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร (78.2 %) และไมไดเปนหรือเคยเปนผูนําทางสังคม 

(89.9 %) 

ขอมูลพื้นฐานดานการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร  
เกษตรกรสวนใหญไมไดมีสวนผักอยูในแหลงอุตสาหกรรม ที่ทิ้งขยะ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (89.4 %) 

ไมไดนําตัวอยางดินไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน (79.3 %) ไมไดบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดิน

ลงในแบบบันทึกรวมทั้งผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน (85.6 %) ไมไดทําการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการ

วิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ (81.9 %) เกษตรกรมีการแยกที่เก็บสารเคมีทางการเกษตรไวหาง

จากที่พักอาศัย สถานที่ประกอบอาหาร (96.3 %) สวมชุดปองกันอันตรายจากสารพิษครบถวน (69.1 %) และมี

การเก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน (66.5 %)  

ความรูและทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช
อาหาร  

เกษตรกรมีความรูระดับต่ํา ในบางขอ ไดแก ขอ 1, ขอ 7 และ ขอ 14 (ตารางที่ 1) เนื่องจากเกษตรกร

สวนใหญไมทราบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร ในดานการใชสารเคมี

ทางการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรตองปฏิบัตติามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตามคําแนะนําในฉลากที่ขึ้น

ทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตรและสอดคลองกับศัตรูพืชที่สํารวจพบ รวมทั้งมีการบันทึกขอมูลใหมี

สาระสําคัญครบถวนตามแบบบันทึก (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2552) และแปลงผัก

ที่เกษตรกรขอรับการรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพของการเกษตรดีที่เหมาะสม ตองมีพื้นที่

ตั้งแต 0.5 ไรขึ้นไป (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 
 

ตารางที่ 1  ความรูของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร 
 

 
ความรูของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดทีี่เหมาะสม 

มีความรูถูกตอง 
(รอยละ) 

1. ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมเปนการทําการเกษตรที่ใชสารเคมีใหนอยที่สุดที่เทาที่จําเปน 17.0 

2. 

 

ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมคือแนวทางการปฏิบัติในไรนา เพื่อผลิตสินคาปลอดภัย

ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผูบริโภค เนนวิธีควบคุมและปองกันการเกิดปญหาใน

กระบวนการผลิต 93.6 

3. ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมใหความสําคัญตอเกษตรกรผูผลิตเทาๆ กับผูบริโภค 98.4 

4. ตองทราบประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 5 ป 70.7 

5. พื้นที่ปลูกผักตองเปนพื้นที่ไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรียที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือ

ปนเปอนในผลผลิต 98.4 

6. การบันทึกและการเก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเพาะปลูกตองมีการ

เก็บรักษาไวเปนอยางดีอยางนอย 2 ป ของการผลิตติดตอกัน 85.1 

7. สามารถใชสารเคมีทางการเกษตรในระยะที่มีการระบาดของโรคและแมลงได แตควรทํา

ตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกษตรเทานั้น 33.5 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

 
ความรูของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดทีี่เหมาะสม 

มีความรูถูกตอง 
(รอยละ) 

8. มีการสํารวจศัตรูพืชและการเขาทําลายของแมลงและโรคอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

และทําการบันทึกขอมูลการสํารวจและการปองกันศัตรูพืชทุกครั้ง รวมทั้งการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 85.1 

9. ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมจะชวยรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดดีกวา

การเกษตรโดยทั่วๆ ไป 96.3 

10. หากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ใหใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

หรือฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยางเครงครัด 97.3 

11. ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมีศัตรูพืชติดอยู ถาพบตองคัดแยกไวตางหาก 96.8 

12. แหลงน้ําที่อยูใกลคอกปศุสัตวสามารถนํามาใชในการผลิตผักได 62.8 

13. บุคคลที่เจ็บปวยและอาจนําโรคสูผลผลิต หามไมใหเขาไปในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 70.2 

14. แปลงผักที่ขอรับการรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสม

ตองมีพื้นที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป 43.1 

15. การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยูในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุมการผลิต 96.8 

 

เกษตรกรมีคะแนนทัศนคติเฉล่ีย 1.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ถือวาเกษตรกรผูปลูกผัก

มีทัศนคติเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสําหรับพืชอาหารอยูในระดับที่เหมาะสมดีมาก แตมีบาง

ขอที่มีทัศนคติที่อยูในระดับปานกลาง คือ ขอ 5 และขอ 10 (ตารางที่ 2) เกษตรกรคิดวาสามารถใหปุยคอกหรือ

ปุยชีวภาพในชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตได แตการใชในชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น จะกอใหเกิดการปนเปอนของ

จุลินทรียกับผลผลิตได จึงควรหลีกเลี่ยง (กรรณิกา, 2549) และดานราคาผักที่ขายไดจากการผลิตตามระบบ

การเกษตรดีที่เหมาะสมจะดีกวาการปลูกผักแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาแนนอน อาจเนื่องจากเมื่อเกษตรกรผลิตผัก

ตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมแลว นําผลผลิตไปจําหนายยังตลาดกลางผักผลไม จะไดรับราคาเทากับ

ผลผลิตผักแบบดั้งเดิม 

 

ตารางที่ 2 ทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร 

 
รอยละ 

 ทัศนคติ 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ระดับ 

1. การผลิตผักตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช

ไมสามารถควบคุมการแพรกระจายของศัตรูพืชไปยังพื้นที่

อื่นได 58.0 31.4 10.6 1.47a 

2. ทานเห็นดวยหรือไมกับการนําน้ําและดินในแปลงผักไป

ตรวจวิเคราะห 81.9 10.1 8.0 1.74a 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

รอยละ 
 ทัศนคติ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ระดับ 

3. แปลงผักไมควรเลี้ยงสัตวหรือนําสัตวเขามาเลี้ยงเพราะจะ

ทําใหเกิดการปนเปอนจากมูลสัตว 70.7 18.6 10.6 1.60a 

4. ทานเห็นดวยหรือไมกับการฝกอบรมเกษตรกรใหรูจัก

วิธีการสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตอง 96.3 3.2 0.5 1.96a 

5. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่ไมนําปุยคอกหรือปุยชีวภาพ

มาใชในชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิต 50.0 22.9 27.1 1.23b 

6. ทานเห็นดวยหรือไมกับการเก็บสารเคมีทางการเกษตรให

เปนสัดสวนในสถานที่มิดชิด ปลอดภัยและแยกจากที่พัก

อาศัย 100.0 - - 2.00a 

7. การผลิตผักตามระบบการจัดการคุณภาพของการเกษตรดี

ที่เหมาะสมสําหรับพืชใหความปลอดภัยตอตัวทานและ

ผูบริโภคมากกวาการผลิตผักแบบทั่วไป 87.2 11.7 1.1 1.86a 

8. ทานเห็นดวยหรือไมกับในการเขาสํารวจการทําลายของ

โรคและแมลงในแปลงผักอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง 84.6 10.6 4.8 1.80a 

9. การปนเปอนของสารพิษในแปลงปลูกผัก สามารถทําให

เกิดการปนเปอนในผลผลิตผักได 87.8 10.6 1.6 1.86a 

10. ราคาผักที่ขายไดจากการผลิตตามระบบการเกษตรดีที่

เหมาะสมจะดีกวาการปลูกผักแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา

แนนอน 43.1 28.2 28.7 1.14b 

11. ทานเห็นดวยหรือไมกับคําพูดที่วาการปลูกผักเปนอาชีพที่

ตองเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด จึงจะประสบผลสําเร็จ 84.0 13.3 2.7 1.81a 

12. ทานเห็นดวยหรือไมที่ตองมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการ

ใชสารเคมีทางการเกษตรทุกครั้ง 83.0 12.2 4.8 1.78a 

13. ทานเห็นดวยหรือไมวาตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจ

ศัตรูพืชทุกครั้ง 81.4 11.7 6.9 1.74a 

14. ทานเห็นดวยหรือไมวาการจดบันทึกอยางละเอียดทุก

ขั้นตอนเปนส่ิงที่ควรกระทํา 76.1 16.5 7.4 1.69a 

15. การรวมกลุมผูปลูกผักจะชวยลดตนทุนการผลิตลงได 58.0 29.8 12.2 1.46a 

 คะแนนความคิดเฉล่ีย    1.68 

 

หมายเหตุ : a = คาคะแนนระหวาง 1.34-2.00 คะแนน เกษตรกรมีทัศนคติอยูในระดับสูง 
     b = คาคะแนนระหวาง 0.67-1.34 คะแนน เกษตรกรมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 
    c = คาคะแนนระหวาง 0-0.67 คะแนนเกษตรกรมีทัศนคติอยูในระดับต่ํา 
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ขอมูลดานการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของการเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับพืชอาหาร  
จากการวิจัย พบวา ในคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย 1.69 คะแนน ถือวา

เกษตรกรมีการปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารในระดับเหมาะสมดีมาก    

เมื่อแยกเปนการปฏิบัติในแตละดาน พบวา การจัดการสุขลักษณะแปลงผักมีคะแนนการปฏิบัติ 1.83 คะแนน 

ดานการจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 1.69 คะแนน ดานการจัดการปจจัยการผลิต 0.97 คะแนน ดาน

การปฏิบัติและควบคุมการผลิต 1.78 คะแนน และดานการบันทึกและควบคุมเอกสาร 1.26 คะแนน 

จากคะแนนการปฏิบัติแตละขอ พบวา มีบางขอที่เกษตรกรไดคะแนนปานกลาง ไดแก ขอ 13, ขอ 18 

และขอ 22 และเกษตรกรไดคะแนนในระดับที่ไมเหมาะสม คือ ขอ 16 (ตารางที่ 3) การที่เกษตรกรมีการปฏิบัติ

ตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร ดานการตรวจซอมบํารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ

การเกษตรตามแผนการบํารุงรักษาที่กําหนดไวทั้ง พรอมบันทึกการตรวจซอมทุกครั้งลงในแบบบันทึกอยูในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรคิดวาการตรวจซอมบํารุงทําใหเสียเวลาและไมจําเปน จะซอมเมื่อเครื่องมือและ

อุปกรณเกิดการชํารุดเทานั้น รวมทั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไมมีแบบบันทึกในสวนนี้ใหกับเกษตรกร ดาน

การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร เนื่องจาก

เกษตรกรคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร เปน

ขั้นตอนที่มีความยุงยาก ไมเขาใจ อีกทั้งเกษตรกรใชความรูและประสบการณการปลูกผักแบบดั้งเดิมในการ

ปฏิบัติงาน จึงไมใหความสําคัญและไมเห็นความจําเปนในการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ดานการบันทึกการ

ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตทุกระยะอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเกษตรกรคิดวาการบันทึกการปฏิบัติงานเปนเรื่อง

ที่ยุงยากสิ้นเปลืองเวลา ไมไดประโยชน และอีกสวนหนึ่งไมเขาใจวิธีการบันทึก จึงไมไดบันทึกขอมูล ดานการสง

ปจจัยการผลิตที่สําคัญที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือไปยังหนวยงานหรือหองปฏิบัติการที่

เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห เกษตรกรมีการปฏิบัติอยูระดับที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรไมรูวาจะสงไป

วิเคราะหที่ไหน ประกอบกับตองเสียคาใชจายในการดําเนินการวิเคราะห อีกทั้งเกษตรกรไมไดใหความสนใจใน

เร่ืองนี้ เพราะคิดวารานคาที่ตนเองซื้อนั้น จําหนายปจจัยการผลิตที่เชื่อถือได 

ตารางที่ 3 คะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกผักตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับ      

พืชอาหาร 
 

รอยละ 
การปฏิบัติ ปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติ 

เปนบางครั้ง 
ไม 

ปฏิบัติ 
ระดับ 

การจัดการสุขลักษณะแปลงผัก     

1. จัดเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย 

ปองกันแดดและฝนได และมีอากาศถายเทสะดวก 95.2 3.7 1.1 1.94a 

2. หลีกเลี่ยงวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตรตามคูมือการ

ปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช 83.5 16.5 - 1.84 a 

3. อานฉลากคําแนะนําและวิธีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

ใหละเอียดกอนการใชงานทุกครั้ง 88.8 10.1 1.1 1.88a 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

รอยละ 
การปฏิบัติ ปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติ 

เปนบางครั้ง 
ไม 

ปฏิบัติ 
ระดับ 

4. ในการพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ทานได สวมชุดปองกัน

อันตรายจากสารพิษไดแก เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หนากาก 

ผาปดจมูก ถุงมือ หมวกและรองเทา 76.6 18.1 1.1 1.71a 

5.เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อใชหมดในคราวเดียว ไมเหลือ

คางในถัง 97.9 2.1 - 1.98a 

6. พนสารเคมีในชวงเชาหรือเย็น ขณะลมสงบ 93.1 6.4 0.5 1.93a 

7. หลังจากพนสารเคมี ทานไดอาบน้ํา สระผม ทําความสะอาด

รางกายทันที 92.6 6.4 1.1 1.91a 

8. หยุดใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวตามระบุไว

ในฉลาก 91.5 7.4 1.1 1.90a 

9. ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวโดยฝงดินที่มีความลึกมาก

พอ และไมเผาทําลาย 63.3 11.7 25.0 1.38a 

10. ผักที่มีโรคเขาทําลายตองเผาทําลายนอกแปลง 80.3 18.1 1.6 1.79a 

สรุปภาพรวมการปฏิบัติดานการจัดการสุขลักษณะแปลงผัก    1.83 
การจัดการเครือ่งมือและอุปกรณการเกษตร     

11. หลังจากการใชงานทานเก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือทางการ

เกษตร ในสถานที่ที่เปนสัดสวนปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน 

และมีปายแสดงไวชัดเจน 85.1 9.0 5.9 1.79a 

12. ตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร เชน เครื่องพน

สารเคมีปองกันกาํจัดศัตรูพืช อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอนนําไปใชงาน 85.1 14.4 0.5 1.84a 

13. ตรวจซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร ตาม

แผนการบํารุงรักษาที่กําหนดไวทั้งบันทึกการตรวจซอมทุกครั้งลงใน

แบบบันทึก 50.0 23.9 26.1 1.23b 

14. ทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชการบรรจุ

และขนสงผักทุกครั้ง กอนการใชงานและเมื่อใชงานเสร็จแลว  91.0 9.0 - 1.90a 

สรุปภาพรวมการปฏิบัติดานการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ
การเกษตร    1.69 
การจัดการปจจัยการผลิต     

15. จัดทํารายการของปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก ปุย สารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ลงในแบบบันทึก 62.2 16.5 21.3 1.41a 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

รอยละ 
การปฏิบัติ ปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติ 

เปนบางครั้ง 
ไม 

ปฏิบัติ 
ระดับ 

16. ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก ปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาไดหรือไมนาเชื่อถือ ทานไดสง

ปจจัยผลิตนั้นไปยังหนวยงานหรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อ

ตรวจวิเคราะห 24.5 5.3 70.2 0.54c 

สรุปภาพรวมการปฏิบัติดานการจัดการปจจยัการผลิต    0.97 
การปฏิบัติและการควบคุม     

17. หากสํารวจพบการเขาทําลายของโรคและแมลง ไดใชสารเคมี

ตามรายละเอียดในคูมือการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม

สําหรับพืช 90.4 5.3 4.3 1.86a 

18. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตั้งแตขั้นตอนการเตรียมดินปลูก 

การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการใสปุย

และการใหน้ํา ตามคูมือการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม 56.4 9.0 34.6 1.22b 

19. ใชวัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลผลิตที่เก็บเกี่ยว 93.1 5.3 1.6 1.91a 

20. การขนยายผลผลิตในแปลงเพาะปลูก ดวยความระมัดระวัง 98.4 1.6 - 1.98a 

21. การคัดแยกผลผลิตที่มีตําหนิหรือลักษณะผิดปกติ ที่ไมได

คุณภาพออกเชน มีตําหนิจากโรคแมลง 97.3 1.1 1.6 1.95a 

สรุปภาพรวมการปฏิบัติดานการปฏิบัติและการควบคุม    1.78 

22. การบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตทุกระยะ อยาง

สมํ่าเสมอ 50.0 27.1 22.9 1.26b 

สรุปภาพรวมการปฏิบัติดานการบันทึกและควบคุมเอกสาร    1.26 
คะแนนการปฏิบัติเฉล่ีย    1.69 

 

หมายเหตุ : a = คาคะแนนระหวาง 1.34-2.00 คะแนน เกษตรกรมีการปฏิบตัิอยูในระดับเหมาะสมดมีาก 
    b = คาคะแนนระหวาง 0.67-1.34 คะแนน เกษตรกรมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
    c = คาคะแนนระหวาง 0-0.67 คะแนนเกษตรกรมีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา 

 
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณคะแนนการปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกผักใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

จากผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา

มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ทัศนคติและความรูของเกษตรกรผูปลูกผักเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่

เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร มีความสัมพันธกับคะแนนการปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช

อาหาร และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว มีผลตอคะแนนการปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่
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เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร รอยละ 32.60 และถาใชทัศนคติและความรูของเกษตรกรไปพยากรณคะแนนการ

ปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.193 สามารถ

พยากรณคะแนนการปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร จากสมการถดถอย

พหุคูณ (ตารางที่ 4) ไดดังนี้  

การปฏิบัติฯ = 0.645 + 0.412 ทัศนคติ GAP พืชอาหาร + 0.033 ความรู GAP พืชอาหาร 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณคะแนนการปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตร 

ดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกผักใน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ตัวพยากรณ b SEb Beta t 

ทัศนคติตอ GAP  พืชอาหาร 0.412 0.052 0.486 7.970** 

ความรูเรื่อง GAP  พืชอาหาร 

คาคงที่ (Constant) 

0.033 

0.645 

0.008 

0.118 

0.240 

 

3.941** 

5.469** 

R = 0.571, R2 = 0.326, SEEcst = 0.193,       F = 44.736** 

จากความสัมพันธดังกลาว แสดงใหเห็นวา ถาเกษตรกรผูปลูกผักมีทัศนคติและความรูที่เหมาะสมหรือ

อยูในระดับสูง จะสงผลใหการปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารถูกตองและ

เหมาะสมมากขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของอดิศักดิ์ (2553) ประถม (2553) จาตุรนต (2550) และกรรณิกา (2549)  

การปรับเปล่ียนทัศนคติและการเพิ่มความรู เร่ืองระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืช

อาหารใหกับเกษตรกรผูปลูกผักจํานวน 10 คน โดยวิธีการอบรมจํานวน 4 คร้ัง พบวา ทัศนคติของเกษตรกรผูปลูก

ผักที่มีตอระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร เพิ่มขึ้น รอยละ 16.50 สวนคะแนนเฉลี่ย

ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 18.67 (ตารางที่ 5)

สอดคลองกับการศึกษาของณัฐวัฒน (2554) พบวา การฝกอบรมความรู เ ร่ืองเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน 

GLOBALGAP ใหแกกลุมเกษตรกรที่ผลิตขิงทั่วไป กลุมเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐาน GAP และกลุม

เกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GLOBALGAP โดยมีการทดสอบความรูกอนและหลังอบรม ผลการทดสอบ

กอนการฝกอบรม กลุมเกษตรกรที่ผลิตขิงทั่วไป กลุมเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐาน GAP ทําแบบทดสอบ

ไมได สวนกลุมเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GLOBALGAP สามารถทําแบบทดสอบไดรอยละ 70 

ขณะที่ผลการทดสอบหลังเขารับการฝกอบรม กลุมเกษตรกรที่ผลิตขิงทั่วไป กลุมเกษตรกรที่ผานการรับรอง

มาตรฐาน GAP และกลุมเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GLOBALGAP ทั้ง 3 กลุมมีการรับความรูเพิ่มขึ้น

และพัฒนาทําแบบทดสอบไดรอยละ 50, 56, และ 100 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 คะแนนดานทัศนคติและความรูของเกษตรกรผูปลูกผักที่มีตอระบบการจัดการการเกษตรดีที

เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร กอนและหลังเขารับการอบรม 
คะแนนทัศนคติ (คะแนน)  คะแนนความรู (คะแนน) 

ช่ือ-สกุล เกษตรกร 
กอนเขาอบรม หลังเขาอบรม  กอนเขาอบรม หลังเขาอบรม 

1.  นางสาวอํานวย  ตวนภูษา 1.20 1.67  8 12 

2.  นางภิญญดา  ญาติพันธ 1.47 1.67  10 12 

3.  นายวิเชียร  ญาติพันธ 1.47 1.73  10 12 

4.  นายสนิท  ดวงจันทร 1.40 1.80  9 12 

5.  นายดิน  สันตะกิจ 1.40 1.80  9 12 

6.  นายพีระ  ขมประเสริฐ 1.87 2.00  12 15 

7.  นางมะลิวัลย  พุมรุงเรือง 1.27 1.80  9 12 

8.  นางสาวพัดจรี  แปนกลัด 1.80 1.93  12 14 

9.  นางกองเงิน  ขาวสะอาด 1.47 1.93  11 13 

10.  นายมนตรี  แสงเจริญ 1.60 1.87  10 14 

คะแนนเฉลี่ย 1.49 1.82  10.0 12.8 
รอยละของคะแนนที่เพ่ิม  16.50   18.67 

หมายเหตุ : ลําดับที่  1-4 หมายถึง เกษตรกรผูปลูกผักทั่วไป 

 ลําดับที่  5-10 หมายถึง    เกษตรกรผูปลูกผักที่เขารวมอบรมเตรียมความพรอมเขาสูระบบการปฏิบัติ

ทางการเกษตรดีที่เหมาะสม 
 

การขอรับใบรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสม ของ
เกษตรกรผูปลูกที่เขารวมอบรมระบบการผลิตตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร 

เกษตรกรผูปลูกผักจํานวน 10 คน ไดสมัครเขารวมโครงการผลิตสินคาเกษตรกรปลอดภัยและได

มาตรฐานของอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อขอการรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่

เหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตร พบวา หลังจากเกษตรกรผูปลูกผัก ผานการอบรมตามระบบการผลิตตาม

มาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารเรียบรอยแลว และเจาหนาที่จากกรมวิชาการเกษตรได

ดําเนินการตรวจประเมิน เกษตรกรทั้งหมดผานการตรวจประเมินแปลงผักและไดรับใบรับรองแหลงผลิต (GAP) 

โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ดานพืช จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

(ขอมูลไมแสดง) 
 

สรุป 
เกษตรกรผูปลูกผักในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม

สําหรับพืชอาหารในระดับดีมาก แตมีการปฏิบัติในดานการจัดการปจจัยการผลิตอยูในระดับต่ํา จึงควรปรับปรุง

วิธีการปฏิบัติดานการจัดการปจจัยการผลิตของเกษตรกรใหถูกตอง สําหรับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการเกษตร

ดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร ไดแก ทัศนคติและความรูของเกษตรกรผูปลูกผัก แตกตางอยางมีนัยสําคัญ        

(p < 0.01) และเมื่อปรับเปล่ียนทัศนคติและและเพิ่มความรูใหกับเกษตรกรผูปลูกผัก จํานวน 10 ราย โดยการ
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อบรมจํานวน 4 ครั้ง สามารถทําใหเกษตรกรผูปลูกผักทั้งหมดผานการตรวจประเมินแปลงผักและไดรับใบรับรอง

แหลงผลิตพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกร ทําใหเกษตรกร

สามารถปฏิบัติตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมไดอยางถูกตองและเหมาะสม สงผลใหเกษตรกรไดรับใบรับรอง

แหลงผลิตพืชตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 
การจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอระบบการจัดการการเกษตร

ดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหารเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามระบบการจัดการการเกษตรดีที่เหมาะสมได

อยางถูกตองและเหมาะสม สงผลใหเกษตรกรไดรับใบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม 

เปนการสรางโอกาสทางการคาและความสามารถเขาถึงตลาดอาหารปลอดภัยไดเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการจัด

ฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรบอยครั้งมากยิ่งขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารยนวรัตน  ปทุมตา อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ที่กรุณาใหความชวยเหลือในการวิเคราะห

ขอมูล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางมาก ทําใหงานวิจัยนี้มีคุณคามากยิ่งขึ้น 
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