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ABSTRACT: This research was conducted to study  1) basic demographic characteristics of 
consumers 2) media channel for receiving organic agriculture information 3) the perception on 
organic agriculture 4) the opinion towards organic agriculture and 5) the relationship between 
basic demographic characteristics, perception on organic agriculture with opinion towards organic 
agriculture. Data were collected from 385 consumers in Sampran Model by using questionnaire. 
The data were analyzed and presented through frequency, percentage, arithmetic mean, 
minimum score, maximum score, and correlation. The results revealed that 1) most of consumers 
were females (70.1%), average age was 43.87 years, highest education level was bachelor’s 
degree (54.8%). major occupation was employee (33.2%) and minor occupation was farmer 
(15.6%), average income was 28,917.32 Baht/month, extra income was 1,977.66 Baht/month, 
average total income was 30,894.99 Baht/month. They were interested in organic products 
(53.8%). 2) They received the organic agriculture information from media via the internet (60.5%). 
3) They perceived the organic agriculture (90.1%) and no perception (9.9%). 4) Opinion towards 
organic agriculture were at the high favorable level (mean 2.51) on the aspects of health (mean 
2.52), ecology (mean 2.55), fairness (mean 2.46) and care (mean 2.51). 5) Sex, age, minor 
occupation and perception on organic agriculture related to opinion towards organic agriculture 
of consumers in Sampran Model at 0.05 level of significance.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษา 1) ข้อมลู
พ้ืนฐานส่วนบคุคล  2) ช่องทางการรบัข่าวสารเกีย่วกบั
เกษตรอินทรีย์ 3) การรบัรูข้้อมลูเกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ 
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และ 5) ความ
สมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล การรบัรู้ข้อมลู
เกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ กบัความคดิเหน็เกีย่วกบัเกษตร
อนิทรย์ี จากกลุม่ตวัอย่างผูบ้รโิภค  ในสามพรานโมเดล 
จ�านวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
และค่ามชัฌมิเลขคณติ ผลการศึกษา พบว่า 1) ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 70.1 อายเุฉลีย่ 43.87 ปี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.8 ประกอบ
อาชีพหลัก ลูกจ้าง/รับจ้าง ร้อยละ 33.2 มีอาชีพเสริม
ด้วยการท�าการเกษตร ร้อยละ 15.6 มรีายได้หลกัเฉลีย่ 
28,917.32 บาท/เดือน รายได้เสริมเฉลี่ย 1,977.66 
บาท/เดือน รายได้รวมเฉลี่ย 30,894.99 บาท/เดือน  
มคีวามสนใจเก่ียวกับสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ ร้อยละ 53.8 
2) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี 
จากสื่อมวลชน ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.5  
3) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัรูเ้กีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี ร้อยละ 
90.1 ไม่รับรู้ ร้อยละ 9.9 4) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วย
ในระดบัมากเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี ค่าเฉลีย่รวม 2.51 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านหลักสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 
2.52 ด้านหลักระบบนิเวศน์ ค่าเฉลี่ย 2.55 ด้านหลัก
ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 2.46 และด้านหลักการดูแล
เอาใจใส่ ค่าเฉลี่ย 2.51 และ 5) เพศ อายุ อาชีพเสริม 
และการรับรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีความ
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ 
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดล ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็น, เกษตรอินทรีย์, ผู้บริโภค, 
สามพรานโมเดล

บทน�า

เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตท่ีให ้
ความส�าคญักบัคณุภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ของผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค รวมทัง้การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
หัวใจส�าคัญในการผลิต คือ ไม่มีการใช้สารเคมีใน 
ขัน้ตอนการผลติ ซึง่การตรวจสอบสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี
นั้นไม่ใช่การตรวจสอบเฉพาะสินค้าท่ีผลิตแล้วเท่านั้น 
แต่กระบวนการตรวจสอบจะต้องย้อนไปตรวจสอบถึง
แหล่งผลติ ตัง้แต่ดนิทีจ่ะใช้ปลกู น�า้ สภาพแวดล้อมรวม
ทัง้ปัจจยัการผลติต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเมลด็พนัธุ ์ปุย๋ และ
สารก�าจัดแมลง ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมี และ ไม่มีการใช้สารตัดแต่งพันธุกรรม 
ในการผลติ โดยสหพนัธ์เกษตรอินทรย์ีนานาชาต ิ(IFOAM) 
ก�าหนดหลักการท่ีส�าคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย์  
4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ (Health) ด้านนิเวศวิทยา 
(Ecology) ด้านความเป็นธรรม (Fairness) และด้าน
การดูแลเอาใจใส่ (Care) (Earth Net Foundation, 
2012) สอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันท่ีกระแส 
รกัสขุภาพก�าลงัมาแรง และมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
ท�าให้สนิค้าอนิทรย์ีมกีารขยายตวัตามไปด้วย จากแนวโน้ม
ดงักล่าวท�าให้มลูค่าตลาดเกษตรอนิทรย์ีโลกมมูีลค่าสงู
ถงึประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท โดยมอีตัราการขยายตวั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี และจากความต้องการสินค้า
เกษตรอนิทรีย์ท่ีเพิม่สงูข้ึนในตลาดโลกดังกล่าว ส่งผลให้
ในปัจจบัุนประเทศไทยมมีลูค่าตลาดเกษตรอนิทรย์ีเพิม่
มากขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท และมี
อตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และมแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Tantraporn, 2018)

พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในปี  
พ.ศ. 2558 มีพื้นที่การผลิต 284,918.45 ไร่ เพิ่มขึ้น
จาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20.97 โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวและผัก/ผลไม้
ผสมผสานอินทรีย์ มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 27.99 
และ 187.31 ตามล�าดับ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความส�าคัญ
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ในการผลักดนัเร่ืองนีโ้ดยคณะรฐัมนตร ีมมีติมอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการจัดท�ายทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560−2564 ภายใต้คณะกรรมการพฒันาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พฒันาเกษตรอนิทรย์ีของประเทศไทยต่อเนือ่งจากแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาตฉิบบัที ่1 
ปี พ.ศ. 2550–2554 ซึ่งจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัดของเกษตรอินทรีย์ไทย  
พบว่า จุดอ่อนของเกษตรอินทรีย์ไทย คือ เกษตรกร  
เจ้าหน้าทีข่องรฐั และประชาชน ยงัมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เกษตรอินทรีย์อยู่ในวงจ�ากัด ส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักถึงประโยชน์จากการท�าเกษตรแบบอินทรีย์ 
ท�าให้มีปัญหาในการขับเคลื่อนให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัเกษตรกรขาดแรงจงูใจในการปรบั
เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรที่ท�าอยู่เดิม
หันกลับไปท�าเกษตรที่ใช้สารเคมีต่าง ๆ  เนื่องจากราคา
สินค้าเกษตรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งไม่มีหน่วยงาน
รับผดิชอบในด้านการส่งเสริมเกษตรอนิทรย์ีทัง้การผลติ
และการตลาดโดยตรง ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับเกษตร
อนิทรย์ีระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนขาดการบรูณาการ 
อาทิ จ�านวนพื้นท่ี แหล่งผลิต ปริมาณการผลิต ชนิด
สนิค้า ราคาและตลาด รวมถงึระบบการตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีของภาครฐัยงัมไีม่เพยีงพอ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรและผู้บริโภค และ
การรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่เกษตรกรและผู้บริโภคท่ัวไปให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการผลิต และการบริโภคอาหารอินทรีย์ยัง
อยู่ในวงจ�ากัด การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการผลิตและการตลาดของ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีจ�านวนน้อย การพัฒนา และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อย 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้าน สินค้าเกษตรอินทรีย์ขาดความ 
หลากหลายและขาดความต่อเนือ่งทัง้ชนดิและปรมิาณ 

(The National Organic Agriculture Committee, 
2017) อย่างไรก็ตามเกษตรอนิทรย์ีไทยก็ยงัคงมจุีดแข็งท่ี
เป็นแนวทาง ในการขับเคลือ่นพฒันาเกษตรอนิทรย์ีของ
ไทย คอื เกษตรกรไทยมกีารพึง่พาตนเองตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาร่วม
กันสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐที่ม ี
นโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน ภาคเอกชน 
ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์  
และสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดการด้าน 
การตลาดร่วมกับภาคเอกชนมากข้ึน

สามพรานโมเดล โมเดลธุรกจิท่ียัง่ยนืบนพืน้ฐาน
ความเป็นธรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงภายใต้
การขบัเคลือ่นโดยมลูนธิสิงัคมสขุใจ ถอืเป็นต้นแบบของ
ความร่วมมอืระหว่างเอกชนกับภาครฐั ในการขบัเคล่ือน
การท�าเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส�าเร็จ โดยในปี  
พ.ศ. 2553 สวนสามพรานเริม่สนบัสนนุ ให้เกษตรกรใน
นครปฐม และจงัหวดัข้างเคียงหนัมาท�าเกษตรอนิทรย์ี 
ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ซึง่ในขณะนัน้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขายผลผลติผ่านพ่อค้าคนกลางซึง่เป็นผูก้�าหนด
ราคา ในขณะเดยีวกันเกษตรกรไม่สามารถควบคมุต้นทุน
ทีส่งูขึน้ตามราคาสารเคมไีด้ ท�าให้มปัีญหาหนีส้นิเพิม่ขึน้ 
สขุภาพและสิง่แวดล้อมกเ็สือ่มโทรมลง ท�าให้เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ติดอยูใ่นวงจรของปัญหา สามพรานโมเดลจงึหา
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กบัเกษตรกร ซึง่เป็นการ 
เชือ่มตรงระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค ผ่านห่วงโซ่คณุค่า
เกษตรอินทรีย ์บนพื้นฐานของธุรกิจที่ เป ็นธรรม  
เกดิการเปลีย่นแปลงหลากหลายมติ ิอาทิเช่น เกดิเครอืข่าย
เกษตรอนิทรย์ี เกิดตลาดสขุใจ เกิดงานสงัคมสขุใจ และ
เกดิแปลงพชืผกั สวนผลไม้อนิทรย์ี หลายแห่งในพืน้ที่
จงัหวดันครปฐม และใกล้เคยีง ทัง้หมดเหล่านีล้้วนเกดิจาก
ความมุง่มัน่และตัง้ใจจรงิในการท�าเกษตรระบบอนิทรย์ี 
ปลุกพลังเช่ือม่ันวิถีอินทรีย์ ท่ีมีผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  
ดแูลเอาใจใส่เกีย่วกบัการเลอืกบรโิภคอาหารปลอดภยั
ส�าหรบัตนเองและครอบครวั เป็นตัวช่วยส�าคญัในการ 
ขับเคลือ่น (Thai Health Promotion Foundation, 
2016)
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ดังนั้น จากการประสบความส�าเร็จของ 
“สามพรานโมเดล” ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา 
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดลซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นการท�าเกษตรอินทรย์ี โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ
ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล ช่องทางการรบัข่าวสาร 
การรับรูข้้อมลู และความคิดเหน็เกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี 
ซ่ึงเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการ
ตลาดเกษตรอนิทรย์ี และเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรย์ี
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีให้
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็น
แนวทางในการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรย์ีของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคใน
สามพรานโมเดลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จาก
จ�านวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมดมีจ�านวนไม่แน่นอน  
ผู ้ วิจัยจึงค�านวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง เพื่อ
ประมาณค่าสัดส่วนของผู ้บริโภค โดยใช้หลักการ
ค�านวณดังต่อไปนี้ (Wanichbancha, 2002)

สูตร n = Z2/4 E2

เมื่อ โดย  n  คือ  จ�านวนของกลุ่มตัวอย่าง
    Z  คือ  ค่ามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 

  ร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96
    E  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งก�าหนดที่ 

  ร้อยละ 5 (หรือ 0.05)
แทนค่าใน สูตร n = (1.96)2/4(0.05)2 = 384.16

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385 คน
1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่าง โดยคัดเลือกตัวอย่างผู้บริโภคในสามพราน
โมเดล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental sampling) เพือ่ให้ได้จ�านวนตาม

ต้องการ เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัยพยายาม 
เก็บตัวอย่างเท่าท่ีจะท�าได้ตามท่ีมีอยู ่หรือท่ีได้รับ 
ความร่วมมือ ตัวอย่างที่ได ้จึงเป็นกรณีท่ีบังเอิญ 
หรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานท่ีหรือตกอยู่
ในสภาวะดังกล่าวตามจ�านวนที่ต้องการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
โดยศกึษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ  รวมถงึผลงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางจัดท�าแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้บริโภค ช่องทางการรับ
ข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี การรบัรูข้้อมลูเกีย่วกบั
เกษตรอินทรีย ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตร 
อินทรีย์

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
บทความ วารสาร และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary 
data) โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการท�าแบบสอบถาม 
ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล ซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 385 คน ในสามพรานโมเดล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค ่าสูงสุด (Maximum) และค่าต�่าสุด 
(Minimum) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลช่อง
ทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และ Likert scale ใช้
วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของ 
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดล
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4.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
อาชพีเสริมกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี โดย
ใช้ค่า Fisher’s Exact Sig. ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

4.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง 
ตัวแปรต้น ได้แก่ อาย ุรายได้หลกั รายได้เสรมิ รายได้รวม 
ประสบการณ์ท�าการเกษตร ความสนใจเกษตรอินทรีย์ 
ช่องทางการรบัข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี และการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กับความคิดเห็น 
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ค่าวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
Pearson Product - Moment Correlation ที่ระดับ
นัยส�าคัญ 0.05 และ 0.01

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการทดลอง

จากการวเิคราะห์ข้อมลู ความคิดเหน็เก่ียวกบั
เกษตรอนิทรย์ีของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล สามารถ
อธิบายได้ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 

อายขุองผู้บริโภคมีความแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคมอีายุ
มากที่สุด 85 ปี อายุน้อยที่สุด 13 ปี และมีอายุเฉลี่ย 
43.87 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ร้อยละ 54.8 มีอาชพีหลกั ลกูจ้าง/รบัจ้าง ร้อยละ 33.2 
อาชีพเสริม ท�าการเกษตร ร้อยละ 15.6 รายได้หลัก 
15,000–30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 42.1 รายได้หลัก
มากทีส่ดุ 500,000 บาท/เดอืน น้อยทีส่ดุ 1,000 บาท/
เดือน และรายได้หลักเฉลี่ย 28,917.32 บาท/เดือน  
รายได้เสริม น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 89.1 
รายได้เสริมมากที่สุด 50,000 บาท/เดือน น้อยที่สุด 
500 บาท/เดอืน และรายได้เสรมิเฉลีย่ 1,977.66 บาท/
เดอืน รายได้รวม น้อยกว่า 30,000 บาท/เดอืน ร้อยละ 
60.8 รายได้รวมมากที่สุด 500,000 บาท/เดือน  

น้อยท่ีสุด 1,000 บาท/เดือน และรายได้รวมเฉลี่ย 
30,894.99 บาท/เดอืน ในด้านความสนใจเกษตรอนิทรย์ี 
มคีวามสนใจเกีย่วกบัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี ร้อยละ 53.8  
ผูบ้รโิภคไม่เคยท�าการเกษตร ร้อยละ 77.4 และในส่วนของ
ผูบ้ริโภคทีเ่คยท�าการเกษตรมปีระสบการณ์ท�าการเกษตร 
น้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 88.8 ผู้บริโภคไม่เคยมาดูงาน 
สงัคมสขุใจ ร้อยละ 62.1 และผูบ้รโิภคเคยทราบข้อมลู 
เก่ียวกับเกษตรอินทรย์ีมาก่อน ร้อยละ 83.9

2. ช่องทางการรบัข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอินทรย์ีของผู้
บรโิภคในสามพรานโมเดล

ผู้บริโภครับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
1) สือ่มวลชน ได้แก่ อนิเตอร์เนต็ ร้อยละ 60.5 โทรทัศน์ 
ร้อยละ 59.5 เอกสารแผ่นพบัในงานต่าง ๆ ร้อยละ 37.1 
และนติยสาร/วารสาร ร้อยละ 25.2 2) สือ่บุคคล ได้แก่ 
เพือ่นบ้าน/ญาตพิีน้่อง ร้อยละ 33.0 สมาชิกในครอบครวั 
ร้อยละ 25.7 และสามพรานโมเดล ร้อยละ 26.8 และ 3) 
สือ่กิจกรรม ได้แก่ นทิรรศการ ร้อยละ 22.9 และสมัมนา
ทางวชิาการ ร้อยละ 13.2

3. การรบัรูข้้อมูลเกีย่วกบัเกษตรอินทรย์ีของผูบ้รโิภค
ในสามพรานโมเดล

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ ไปในทิศทางเดียวกันในทุกค�าถาม  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสุขภาพ  
ผู้บริโภคมีการรับรู้เรื่อง การท�าเกษตรอินทรีย์ให้เกิด 
ความยั่งยืนจะต้องงดการใช้สารเคมีทุกชนิด มากที่สุด  
ร้อยละ 95.1 ด้านหลกัระบบนเิวศน์ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
เรือ่ง สนิค้าเกษตรอนิทรีย์ท่ีผลติจากการท�าเกษตรอนิทรย์ี
เป็นสินค้าที่ช ่วยท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น มากที่สุด  
ร้อยละ 95.6 ด้านหลกัความเป็นธรรม ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
เรือ่ง สนิค้าเกษตรอนิทรย์ีส่งผลต่อคณุภาพชวีติทีด่ขึีน้ 
ให้กับเกษตรกรและผูบ้รโิภค มากท่ีสดุ ร้อยละ 95.8 และ
ด้านหลกัการดแูลเอาใจใส่ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูเ้รือ่ง การท�า
เกษตรอินทรีย์มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน มากท่ีสุด  
ร้อยละ 91.9 
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค
ในสามพรานโมเดล

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากเกีย่วกบั
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 58.2 รองลงมา เห็นด้วย 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.5 เห็นด้วยระดับน้อย  
ร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
ร้อยละ 0.5 โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.51 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า (1) ด้านหลัก
สุขภาพ ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.52 ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารปรุงแต่งอาหารที่เป็นอันตรายต่อ 
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.55 สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการ
จัดการการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อปกป้องสุขภาพของ 
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.54 การท�าเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
ความยั่งยืน จะต้องงดการใช้สารเคมีทุกชนิด ค่าเฉลี่ย 
2.53 และการท�าเกษตรอินทรีย์ที่ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐานในทกุขัน้ตอนการปฏิบตั ิเป็นผลดต่ีอสขุภาพ
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.46 (2) ด้านหลัก
ระบบนเิวศน์ ผูบ้รโิภคเหน็ด้วยระดับมาก โดยมค่ีาเฉลีย่
รวมเท่ากับ 2.55 ในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ที่ผลิตจากการท�าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่ช่วยท�าให ้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 2.59 การท�าเกษตรอินทรีย์ 
สร ้างความสมดุลทางธรรมชาติให ้กับผู ้ผลิตและ 
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.56 การอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมให้มีความยัง่ยนืเป็นปัจจัยส�าคัญของการท�า
เกษตรอนิทรย์ี ค่าเฉล่ีย 2.55 และสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี
มาจากการท�าเกษตรอนิทรย์ีทีส่อดคล้องกบัวฏัจักรของ
ธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 2.49 (3) ด้านหลักความเป็นธรรม 
ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.46 ในเร่ืองของสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.56 
การท�าเกษตรอินทรีย์โดยการเคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิต 
จึงจะได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 2.44 การท�า
เกษตรอินทรีย์ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใสในทุกขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 2.43 และการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการประกันราคาผลผลิต  

ส่งผลดีต่อเกษตรกร ค่าเฉลี่ย 2.43 และ (4) ด้านหลัก
การดูแลเอาใจใส่ ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมาก โดยมีค่า
เฉลีย่รวมเท่ากบั 2.51 ในเร่ืองของการท�าเกษตรอนิทรย์ี
มส่ีวนช่วยลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลีย่ 2.57 การเกบ็เกีย่ว
ผลผลติเกษตรอนิทรย์ีต้องไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลีย่ 2.54 การท�าเกษตรอนิทรย์ีมีส่วนช่วยท�าให้เกดิ
ความมั่นคงในอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร  
ค่าเฉลี่ย 2.49 และการท�าเกษตรอินทรีย์ต้องเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้อย่างระมัดระวัง ค่าเฉลี่ย 
2.45

5. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค 
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Table 1  The relationship between demographic characteristics and consumer’s opinion on organic 
agriculture principle (Test by Fisher’s Exact Sig.)

Consumer’s opinions on organic agriculture principle

Demographic 

characteristics

Health Ecology Fairness Care

x2

(P-value)
x2

(P-value)
x2

(P-value)
x2

(P-value)

Gender

Educational level

Major occupation

Minor occupation

Organic agriculture interests

Channels of perceiving

the organic agriculture information

4.943*

0.028

0.209ns

0.413

1.739ns

0.158

3.690*

0.037

2.152ns

0.108

0.541ns

0.308

1.788ns

0.138

0.119ns

0.489

0.712ns

0.313

0.028ns

0.581

0.120ns

0.462

1.954ns

0.126

0.338ns

0.345

0.001ns

0.590

1.170ns

0.208

6.443*

0.003

2.117ns

0.101

3.490ns

0.051

0.147ns

0.429

0.436ns

0.356

0.246ns

0.440

4.725*

0.015

2.832ns

0.068

1.872ns

0.129

Note: ns not statistically significant, * level of significant at 0.05

จาก Table 1 พบว่า เพศ และอาชีพเสริม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ 
ผู้บริโภค ในด้านหลักสุขภาพ อาชีพเสริม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค  
ในด้านหลักความเป็นธรรม และหลักการดูแลเอาใจใส่ ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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Table 2  The relationship between demographic characteristics and consumer’s opinion on organic 
agriculture principle (Test by Pearson Product-Moment Correlation)

Consumer’s opinions on organic agriculture principle

Demographic 

characteristics

Health Ecology Fairness Care

r
(P-value)

r
(P-value)

r
(P-value)

r
(P-value)

Ages

Major income

Extra income

Total income

Agricultural experience

-0.132**

 0.009

 0.045ns

 0.374

-0.037ns

 0.471

 0.040ns

 0.436

-0.040ns

 0.715

-0.102*

 0.046

 0.057ns

 0.265

 0.026ns

 0.617

 0.060ns

 0.243

 0.090ns

 0.409

-0.076ns

 0.138

 0.010ns

 0.570

 0.011ns

 0.827

 0.011ns

 0.829

 0.124ns

 0.252

-0.065ns

 0.205

 0.029ns

 0.570

 0.014ns

 0.785

 0.030ns

 0.551

 0.114ns

 0.291

Note: ns not statistically significant, * and ** Level of significant at 0.05 and 0.01 respectively

จาก Table 2 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ในด้าน
หลกัสขุภาพ และหลกัระบบนเิวศน์ ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.01 และ 0.05 ตามล�าดบั โดยผูบ้รโิภคท่ีมอีายมุากจะเหน็
ด้วยในระดับน้อยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้านหลักสุขภาพ และหลักระบบนิเวศน์ ในทางกลับกันผู้บริโภคท่ีม ี
อายุน้อยจะเห็นด้วยในระดับมากเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ทั้ง 2 หลักข้างต้น
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Table 3  The relationship between consumer’s perception and consumer’s opinion on organic 
agriculture principle (Test by Pearson Product-Moment Correlation)

Consumer’s opinions on organic agriculture principle

Perception on organic

agriculture

Health Ecology Fairness Care

r
(P-value)

r
(P-value)

r
(P-value)

r
(P-value)

Health

Ecology

Fairness

Care

0.161*

0.002

0.100ns

0.051

0.132**

0.009

0.145**

0.004

0.143**

0.005

0.238**

0.000

0.289**

0.000

0.231**

0.000

0.178**

0.000

0.196**

0.000

0.279**

0.000

0.259**

0.000

0.121*

0.018

0.271**

0.000

0.220**

0.000

0.318**

0.000

Note: ns not statistically significant, * and ** Level of significant at 0.05 and 0.01 respectively

จาก Table 3 พบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ
เกษตรอนิทรย์ีของผู้บรโิภค ในด้านหลกัสขุภาพ หลกัระบบนเิวศน์ หลักความเป็นธรรม และหลกัการดูแลเอาใจใส่ 
ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 และ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นการรับรู้ด้านหลักระบบนิเวศน์
ไม่พบความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านหลักสุขภาพ
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วิจารณ์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 
43.87 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพหลักเป็นลูกจ้าง/รับจ้าง และมีอาชีพการเกษตร
เป็นอาชีพเสริม มีรายได้หลักเฉลี่ย 28,917.32 บาท/
เดอืน และรายได้เสริมเฉลีย่ 1,977.66 บาท/เดือน และ
รายได้รวมเฉลี่ย 30,894.99 บาท/เดือน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Jitardharn  (2015) ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิรรม
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อ�าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ผู้บริโภคส่วนมาก
เป็นเพศหญิง อายเุฉลีย่ 44.2 ปี ส่วนใหญ่จบการศกึษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของ
กิจการ มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 34,053.66 บาท ซึ่ง 
ผลการศกึษาได้แสดงให้เหน็ว่า กลุม่ของผูบ้รโิภคสนิค้า
เกษตรอินทรีย์มักจะเป็นเพศหญิง ท่ีอยู่ในวัยกลางคน 
มีการศึกษาที่ค่อนข้างดีและท�างานมาแล้วหลายปี 
ต�าแหน่งจึงอาจจะสูงซึ่งสะท้อนผ่านรายได้ที่ค่อนข้าง
สูงตามไปด้วย

เพศ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ของผู ้บริโภคโดยเพศหญิงเห็นด้วย 
กับเกษตรอินทรีย์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ 
Aekpanich (2015) ที่รายงานว่าเพศที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมในการเลือกซื้อน�้าผัก  
และผลไม ้อินทรีย ์สกัดเย็นของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อ 
น�้าผัก และผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นมากกว่าเพศชาย  
ซ่ึงเป็นไปได้ว่าเพศหญงิมคีวามใส่ใจในสขุภาพมากกว่า
เพศชาย อกีทัง้งานวจิยัของ Suriyo (2005) ยงัรายงานว่า
ผู ้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ 
น�้าผัก และผลไม้ที่แตกต่างกันด้วย

อายุ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ของผู ้บริโภค โดยผู ้ที่มีอายุมากจะ 
เห็นด้วยในระดับน้อย และผู้มีอายุน้อยจะเห็นด้วยใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีอายุน้อยมีการรับรู้
ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอินทรย์ีผ่านช่องทางสือ่ที่

หลากหลายท�าให ้ตระหนักในด ้านสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมของเกษตรอินทรีย์

อาชีพเสริม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยผู้ที่มีอาชีพ
เสริมนอกภาคการเกษตรเห็นด้วยกับเกษตรอินทรีย์
มากกว่าผู้ท่ีมีอาชีพเสริมในภาคการเกษตร อาจเป็น
เพราะว่าผู ้บริโภคที่อยู ่นอกภาคการเกษตรมีความ
ต้องการสินค้าที่ปลอดภัย ในขณะที่ผู้ที่มีอาชีพเสริมใน
ภาคการเกษตรอาจจะมีมุมมองของการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ที่ซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Noinart et al. (2017) ที่พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของ 
ผู้บริโภคร้านโกลเด้นเพลซ

การรบัรูข้้อมลูเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี มคีวาม
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ 
ผู้บริโภค โดยผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มาก
จะเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรอนิทรย์ีน้อยจะเหน็ด้วยในระดบัน้อย สอดคล้อง
กับ Kramol (2014) ท่ีรายงานว่า การได้รับข่าวสาร
ความรู ้จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่าง
สม�่าเสมอจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ และทัศนคต ิ
ที่มีผลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มและปริมาณการซ้ือ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
ซึ่งช่องทางการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและความคิดเห็นของ 
ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุป

การศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี
ของผูบ้รโิภคในสามพรานโมเดล สรุปดงันี ้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ อายขุองผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนั โดย
ผู้บริโภคมีอายุมากที่สุด 85 ปี และอายุน้อยที่สุด 13 ปี 
และผู้บริโภคมีอายุเฉลี่ย 43.87 ปี ส่วนใหญ่จบการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชีพหลกัเป็นลกูจ้าง/รบัจ้าง 
ร้อยละ 33.2 และอาชพีทีผู่บ้รโิภค  ประกอบอาชพีเสรมิ
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คอืท�าการเกษตร ร้อยละ 15.6 ช่องทางการรับข่าวสาร
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รบั
ข่าวสารเกีย่วกับเกษตรอนิทรย์ี จากสือ่มวลชน ได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.5 จากสื่อบุคคล โดยเพื่อน
บ้าน/ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 33.0 และจากสื่อกิจกรรม
นทิรรศการ ร้อยละ 22.9 การรับรูข้้อมลูเกีย่วกบัเกษตร
อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว
กบัเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 90.1 ไม่รับรู ้ร้อยละ 9.9 โดย
มีการรับรู้ด้านหลักสุขภาพ ร้อยละ 94.1 ด้านหลัก
ระบบนิเวศน์ ร้อยละ 93.5 ด้านหลักการดูแลเอาใจใส่ 
ร้อยละ 87.5 และดา้นหลกัความเป็นธรรม 86.0 ความ
คดิเหน็เก่ียวกับเกษตรอนิทรย์ี พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยรวม 2.51 โดยมีความคิดเห็นด้านหลักสุขภาพ 
ค่าเฉลี่ย 2.52 ด้านหลักระบบนิเวศน์ ค่าเฉลี่ย 2.55 
ด้านหลักความเป็นธรรม ค่าเฉลีย่ 2.46 และด้านหลกัการ
ดูแลเอาใจใส่ ค่าเฉลี่ย 2.51 การวิเคราะห์ค่าความ
สมัพันธ์ พบว่า (1) เพศมคีวามสมัพันธ์ กบัความคิดเหน็
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ด้านหลักสุขภาพ 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 (2) อาย ุ มคีวาม
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ 
ผู้บริโภค 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสุขภาพ อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านหลักระบบ
นิเวศน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
(3) อาชพีเสรมิมคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลัก
สขุภาพ ด้านหลกัความเป็นธรรม และด้านหลกัการดูแล
เอาใจใส่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (4) การ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีความสัมพันธ์กับ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ เกษตรอินทรีย์ของผู ้บริโภค  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสขุภาพ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 ด้านหลักความเป็นธรรม และด้านหลัก
การดูแลเอาใจใส่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
ส�านักงานกองทุนสนับการวิจัย (สกว.) ขอขอบคุณ
สามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ โรงแรมสามพราน
รเิวอร์ไซด์ เจ้าหน้าท่ีมลูนธิิสงัคมสขุใจ ท่ีให้ความร่วมมอื
สนบัสนนุการศกึษาในครัง้นี ้ผูบ้รโิภคในงานสงัคมสขุใจ 
ครั้ งที่  4 ที่อนุ เคราะห ์ข ้อมูลในการศึกษาโดย 
การให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
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