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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.
Keywords: Opinion, organic agriculture, consumers, Sampran model
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) ข้อมูล
พืน้ ฐานส่วนบุคคล 2) ช่องทางการรับข่าวสารเกีย่ วกับ
เกษตรอินทรีย์ 3) การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และ 5) ความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล การรับรูข้ อ้ มูล
เกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ กับความคิดเห็นเกีย่ วกับเกษตร
อินทรีย์ จากกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริโภค ในสามพรานโมเดล
จ�ำนวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และค่ามัชฌิมเลขคณิต ผลการศึกษา พบว่า 1) ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 อายุเฉลีย่ 43.87 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.8 ประกอบ
อาชีพหลัก ลูกจ้าง/รับจ้าง ร้อยละ 33.2 มีอาชีพเสริม
ด้วยการท�ำการเกษตร ร้อยละ 15.6 มีรายได้หลักเฉลีย่
28,917.32 บาท/เดือน รายได้เสริมเฉลี่ย 1,977.66
บาท/เดือน รายได้รวมเฉลี่ย 30,894.99 บาท/เดือน
มีความสนใจเกีย่ วกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 53.8
2) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่รบั ข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
จากสื่อมวลชน ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.5
3) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่รบั รูเ้ กีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ
90.1 ไม่รับรู้ ร้อยละ 9.9 4) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วย
ในระดับมากเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ ค่าเฉลีย่ รวม 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
และการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เกษตรอิ น ทรี ย ์ มี ค วาม
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดล ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

เกษตรอิ น ทรี ย ์ เ ป็ น แนวทางการผลิ ต ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
หัว ใจส�ำคัญในการผลิต คือ ไม่มีการใช้ส ารเคมีใน
ขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ การตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์
นั้นไม่ใช่การตรวจสอบเฉพาะสินค้าที่ผลิตแล้วเท่านั้น
แต่กระบวนการตรวจสอบจะต้องย้อนไปตรวจสอบถึง
แหล่งผลิต ตัง้ แต่ดนิ ทีจ่ ะใช้ปลูก น�ำ้ สภาพแวดล้อมรวม
ทัง้ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ และ
สารก�ำจัดแมลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมี และ ไม่มีการใช้สารตัดแต่งพันธุกรรม
ในการผลิต โดยสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM)
ก�ำหนดหลักการที่ส�ำคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย์
4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ (Health) ด้านนิเวศวิทยา
(Ecology) ด้านความเป็นธรรม (Fairness) และด้าน
การดูแลเอาใจใส่ (Care) (Earth Net Foundation,
2012) สอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันที่กระแส
รักสุขภาพก�ำลังมาแรง และมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้สนิ ค้าอินทรียม์ กี ารขยายตัวตามไปด้วย จากแนวโน้ม
ดังกล่าวท�ำให้มลู ค่าตลาดเกษตรอินทรียโ์ ลกมีมลู ค่าสูง
ถึงประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท โดยมีอตั ราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี และจากความต้องการสินค้า
เกษตรอินทรียท์ เี่ พิม่ สูงขึน้ ในตลาดโลกดังกล่าว ส่งผลให้
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีมลู ค่าตลาดเกษตรอินทรียเ์ พิม่
มากขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท และมี
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Tantraporn, 2018)
พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ข องประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2558 มีพื้นที่การผลิต 284,918.45 ไร่ เพิ่มขึ้น
จาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.97 โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวและผัก/ผลไม้
ผสมผสานอินทรีย์ มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 27.99
และ 187.31 ตามล�ำดับ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความส�ำคัญ
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ในการผลักดันเรือ่ งนีโ้ ดยคณะรัฐมนตรี มีมติมอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ
พ.ศ. 2560−2564 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทยต่อเนือ่ งจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติฉบับที่ 1
ปี พ.ศ. 2550–2554 ซึ่งจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ำกัดของเกษตรอินทรีย์ไทย
พบว่า จุดอ่อนของเกษตรอินทรีย์ไทย คือ เกษตรกร
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และประชาชน ยังมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เกษตรอินทรีย์อยู่ในวงจ�ำกัด ส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักถึงประโยชน์จากการท�ำเกษตรแบบอินทรีย์
ท�ำให้มีปัญหาในการขับเคลื่อนให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์
เพิม่ ขึน้ ประกอบกับเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับ
เปลี่ยนมาท�ำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรที่ท�ำอยู่เดิม
หันกลับไปท�ำเกษตรที่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากราคา
สินค้าเกษตรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรียท์ งั้ การผลิต
และการตลาดโดยตรง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตร
อินทรียร์ ะหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนขาดการบูรณาการ
อาทิ จ�ำนวนพื้นที่ แหล่งผลิต ปริมาณการผลิต ชนิด
สินค้า ราคาและตลาด รวมถึงระบบการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องภาครัฐยังมีไม่เพียงพอ
การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรและผู้บริโภค และ
การรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไปให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการผลิต และการบริโภคอาหารอินทรีย์ยัง
อยู่ในวงจ�ำกัด การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการผลิตและการตลาดของ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีจ�ำนวนน้อย การพัฒนา และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อย
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และปราชญ์ชาวบ้าน สินค้าเกษตรอินทรีย์ขาดความ
หลากหลายและขาดความต่อเนือ่ งทัง้ ชนิดและปริมาณ

(The National Organic Agriculture Committee,
2017) อย่างไรก็ตามเกษตรอินทรียไ์ ทยก็ยงั คงมีจดุ แข็งที่
เป็นแนวทาง ในการขับเคลือ่ นพัฒนาเกษตรอินทรียข์ อง
ไทย คือ เกษตรกรไทยมีการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนาร่วม
กันสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐที่มี
นโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน ภาคเอกชน
ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
และสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดการด้าน
การตลาดร่วมกับภาคเอกชนมากขึน้
สามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจทีย่ งั่ ยืนบนพืน้ ฐาน
ความเป็นธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
การขับเคลือ่ นโดยมูลนิธสิ งั คมสุขใจ ถือเป็นต้นแบบของ
ความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ในการขับเคลือ่ น
การท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยในปี
พ.ศ. 2553 สวนสามพรานเริม่ สนับสนุน ให้เกษตรกรใน
นครปฐม และจังหวัดข้างเคียงหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ซึง่ ในขณะนัน้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางซึง่ เป็นผูก้ ำ� หนด
ราคา ในขณะเดียวกันเกษตรกรไม่สามารถควบคุมต้นทุน
ทีส่ งู ขึน้ ตามราคาสารเคมีได้ ท�ำให้มปี ญ
ั หาหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมก็เสือ่ มโทรมลง ท�ำให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ตดิ อยูใ่ นวงจรของปัญหา สามพรานโมเดลจึงหา
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กบั เกษตรกร ซึง่ เป็นการ
เชือ่ มตรงระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภค ผ่านห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
เกษตรอิ น ทรี ย ์ บ นพื้ น ฐานของธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ธรรม
เกิดการเปลีย่ นแปลงหลากหลายมิติ อาทิเช่น เกิดเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ เกิดตลาดสุขใจ เกิดงานสังคมสุขใจ และ
เกิดแปลงพืชผัก สวนผลไม้อนิ ทรีย์ หลายแห่งในพืน้ ที่
จังหวัดนครปฐม และใกล้เคียง ทัง้ หมดเหล่านีล้ ว้ นเกิดจาก
ความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริงในการท�ำเกษตรระบบอินทรีย์
ปลุกพลังเชื่อมั่นวิถีอินทรีย์ ที่มีผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ดูแลเอาใจใส่เกีย่ วกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย
ส�ำหรับตนเองและครอบครัว เป็นตัวช่วยส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ น (Thai Health Promotion Foundation,
2016)
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ดั ง นั้ น จากการประสบความส� ำ เร็ จ ของ
“สามพรานโมเดล” ผู้ศึก ษาจึง มีความสนใจศึก ษา
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดลซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นการท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล ช่องทางการรับข่าวสาร
การรับรูข้ อ้ มูล และความคิดเห็นเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการ
ตลาดเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรียใ์ ห้
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็น
แนวทางในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรอินทรียข์ อง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคใน
สามพรานโมเดลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จาก
จ�ำนวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมดมีจ�ำนวนไม่แน่นอน
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ค� ำ นวณหาขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ
ประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของผู ้ บ ริ โ ภค โดยใช้ ห ลั ก การ
ค�ำนวณดังต่อไปนี้ (Wanichbancha, 2002)
สูตร n = Z2/4 E2
เมื่อ โดย n คือ จ�ำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
Z คือ ค่ามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น
		
ร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96
E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งก�ำหนดที่
		
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
บังเอิญ (Accidental sampling) เพือ่ ให้ได้จำ� นวนตาม
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ต้องการ เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัยพยายาม
เก็ บ ตั ว อย่ า งเท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ ต ามที่ มี อ ยู ่ ห รื อ ที่ ไ ด้ รั บ
ความร่ ว มมื อ ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ จึ ง เป็ น กรณี ที่ บั ง เอิ ญ
หรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานที่หรือตกอยู่
ในสภาวะดังกล่าวตามจ�ำนวนที่ต้องการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางจัดท�ำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้บริโภค ช่องทางการรับ
ข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เกษตร
อินทรีย์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย
บทความ วารสาร และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท�ำแบบสอบถาม
ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 385 คน ในสามพรานโมเดล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) และค่ า ต�่ ำ สุ ด
(Minimum) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลช่อง
ทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และ Likert scale ใช้
วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข อง
ผู้บริโภคในสามพรานโมเดล
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4.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
อาชีพเสริมกับความคิดเห็นเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ โดย
ใช้ค่า Fisher’s Exact Sig. ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
4.3 วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ รายได้หลัก รายได้เสริม รายได้รวม
ประสบการณ์ท�ำการเกษตร ความสนใจเกษตรอินทรีย์
ช่องทางการรับข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ และการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กับความคิดเห็น
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ค่าวิเคราะห์สหสัมพันธ์
Pearson Product - Moment Correlation ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 และ 0.01

น้อยที่สุด 1,000 บาท/เดือน และรายได้รวมเฉลี่ย
30,894.99 บาท/เดือน ในด้านความสนใจเกษตรอินทรีย์
มีความสนใจเกีย่ วกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 53.8
ผูบ้ ริโภคไม่เคยท�ำการเกษตร ร้อยละ 77.4 และในส่วนของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยท�ำการเกษตรมีประสบการณ์ทำ� การเกษตร
น้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 88.8 ผู้บริโภคไม่เคยมาดูงาน
สังคมสุขใจ ร้อยละ 62.1 และผูบ้ ริโภคเคยทราบข้อมูล
เกีย่ วกับเกษตรอินทรียม์ าก่อน ร้อยละ 83.9

2. ช่องทางการรับข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรียข์ องผู้
บริโภคในสามพรานโมเดล
ผู้บริโภครับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
1) สือ่ มวลชน ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.5 โทรทัศน์
ร้อยละ 59.5 เอกสารแผ่นพับในงานต่าง ๆ ร้อยละ 37.1
ผลการทดลองและวิจารณ์
และนิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 25.2 2) สือ่ บุคคล ได้แก่
เพือ่ นบ้าน/ญาติพนี่ อ้ ง ร้อยละ 33.0 สมาชิกในครอบครัว
ผลการทดลอง
ร้อยละ 25.7 และสามพรานโมเดล ร้อยละ 26.8 และ 3)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความคิดเห็นเกีย่ วกับ สือ่ กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ ร้อยละ 22.9 และสัมมนา
เกษตรอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคในสามพรานโมเดล สามารถ ทางวิชาการ ร้อยละ 13.2
อธิบายได้ดังนี้
3. การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับเกษตรอินทรียข์ องผูบ้ ริโภค
ในสามพรานโมเดล
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1
อายุของผูบ้ ริโภคมีความแตกต่างกัน โดยผูบ้ ริโภคมีอายุ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในทุ ก ค� ำ ถาม
มากที่สุด 85 ปี อายุน้อยที่สุด 13 ปี และมีอายุเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสุขภาพ
43.87 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคมีการรับรู้เรื่อง การท�ำเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
ร้อยละ 54.8 มีอาชีพหลัก ลูกจ้าง/รับจ้าง ร้อยละ 33.2 ความยั่งยืนจะต้องงดการใช้สารเคมีทุกชนิด มากที่สุด
อาชีพเสริม ท�ำการเกษตร ร้อยละ 15.6 รายได้หลัก ร้อยละ 95.1 ด้านหลักระบบนิเวศน์ ผูบ้ ริโภคมีการรับรู้
15,000–30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 42.1 รายได้หลัก เรือ่ ง สินค้าเกษตรอินทรียท์ ผี่ ลิตจากการท�ำเกษตรอินทรีย์
มากทีส่ ดุ 500,000 บาท/เดือน น้อยทีส่ ดุ 1,000 บาท/ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ สิ่ ง แวดล้ อ มดี ขึ้ น มากที่ สุ ด
เดือน และรายได้หลักเฉลี่ย 28,917.32 บาท/เดือน ร้อยละ 95.6 ด้านหลักความเป็นธรรม ผูบ้ ริโภคมีการรับรู้
รายได้เสริม น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 89.1 เรือ่ ง สินค้าเกษตรอินทรียส์ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
รายได้เสริมมากที่สุด 50,000 บาท/เดือน น้อยที่สุด ให้กบั เกษตรกรและผูบ้ ริโภค มากทีส่ ดุ ร้อยละ 95.8 และ
500 บาท/เดือน และรายได้เสริมเฉลีย่ 1,977.66 บาท/ ด้านหลักการดูแลเอาใจใส่ ผูบ้ ริโภคมีการรับรูเ้ รือ่ ง การท�ำ
เดือน รายได้รวม น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ เกษตรอินทรีย์มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน มากที่สุด
60.8 รายได้ ร วมมากที่ สุ ด 500,000 บาท/เดื อ น ร้อยละ 91.9
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค
ในสามพรานโมเดล
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากเกีย่ วกับ
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 58.2 รองลงมา เห็นด้วย
ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.5 เห็นด้วยระดับน้อย
ร้อยละ 5.8 และไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ร้ อ ยละ 0.5 โดยมี ค ่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 2.51 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า (1) ด้านหลัก
สุขภาพ ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.52 ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารปรุงแต่งอาหารที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.55 สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการ
จัดการการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อปกป้องสุขภาพของ
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.54 การท�ำเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
ความยั่งยืน จะต้องงดการใช้สารเคมีทุกชนิด ค่าเฉลี่ย
2.53 และการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐานในทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เป็นผลดีตอ่ สุขภาพ
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.46 (2) ด้านหลัก
ระบบนิเวศน์ ผูบ้ ริโภคเห็นด้วยระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่
รวมเท่ากับ 2.55 ในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่ผลิตจากการท�ำเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่ช่วยท�ำให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 2.59 การท�ำเกษตรอินทรีย์
สร้ า งความสมดุ ล ทางธรรมชาติ ใ ห้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.56 การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมให้มคี วามยัง่ ยืนเป็นปัจจัยส�ำคัญของการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ค่าเฉลีย่ 2.55 และสินค้าเกษตรอินทรีย์
มาจากการท�ำเกษตรอินทรียท์ สี่ อดคล้องกับวัฏจักรของ
ธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 2.49 (3) ด้านหลักความเป็นธรรม
ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.46 ในเรือ่ งของสินค้าเกษตรอินทรียส์ ง่ ผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 2.56
การท�ำเกษตรอินทรีย์โดยการเคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิต
จึงจะได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 2.44 การท�ำ
เกษตรอินทรีย์ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใสในทุกขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 2.43 และการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการประกันราคาผลผลิต
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ส่งผลดีต่อเกษตรกร ค่าเฉลี่ย 2.43 และ (4) ด้านหลัก
การดูแลเอาใจใส่ ผู้บริโภคเห็นด้วยระดับมาก โดยมีค่า
เฉลีย่ รวมเท่ากับ 2.51 ในเรือ่ งของการท�ำเกษตรอินทรีย์
มีสว่ นช่วยลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลีย่ 2.57 การเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตเกษตรอินทรียต์ อ้ งไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม
ค่าเฉลีย่ 2.54 การท�ำเกษตรอินทรียม์ สี ว่ นช่วยท�ำให้เกิด
ความมั่นคงในอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ค่าเฉลี่ย 2.49 และการท�ำเกษตรอินทรีย์ต้องเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้อย่างระมัดระวัง ค่าเฉลี่ย
2.45
5. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค

ส.วก.ท.

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
Gender
Educational level
Major occupation
Minor occupation
Organic agriculture interests
Channels of perceiving
the organic agriculture information

Health

Ecology

Fairness

Care

x2
(P-value)

x2
(P-value)

x2
(P-value)

x2
(P-value)

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�ำคัญ 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

Ages
Major income
Extra income
Total income
Agricultural experience

Health

r

Ecology

r

Fairness

r

Care

r

(P-value)

(P-value)

(P-value)

(P-value)

-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
หลักสุขภาพ และหลักระบบนิเวศน์ ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.01 และ 0.05 ตามล�ำดับ โดยผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุมากจะเห็น
ด้วยในระดับน้อยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้านหลักสุขภาพและหลักระบบนิเวศน์ ในทางกลับกันผู้บริโภคที่มี
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

Health

r

Ecology

r

Fairness

r

Care

r

(P-value)

(P-value)

(P-value)

(P-value)

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 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรียข์ องผูบ้ ริโภค ในด้านหลักสุขภาพ หลักระบบนิเวศน์ หลักความเป็นธรรม และหลักการดูแลเอาใจใส่
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 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/
เดือน และรายได้เสริมเฉลีย่ 1,977.66 บาท/เดือน และ
รายได้รวมเฉลี่ย 30,894.99 บาท/เดือน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Jitardharn, (2015) ทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ผู้บริโภคส่วนมาก
เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 44.2 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของ
กิจการ มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 34,053.66 บาท ซึ่ง
ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ของผูบ้ ริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์มักจะเป็นเพศหญิง ที่อยู่ในวัยกลางคน
มี ก ารศึ กษาที่ ค ่ อนข้ างดีและท�ำงานมาแล้วหลายปี
ต�ำแหน่งจึงอาจจะสูงซึ่งสะท้อนผ่านรายได้ที่ค่อนข้าง
สูงตามไปด้วย
เพศ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคโดยเพศหญิ ง เห็ น ด้ ว ย
กั บ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ม ากกว่ า เพศชาย สอดคล้ อ งกั บ
Aekpanich, (2015) ที่รายงานว่าเพศที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจโดยรวมในการเลื อ กซื้ อ น�้ ำ ผั ก
และผลไม้ อิ น ทรี ย ์ ส กั ด เย็ น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยเพศหญิ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะซื้ อ
น�้ำผัก และผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นมากกว่าเพศชาย
ซึง่ เป็นไปได้วา่ เพศหญิงมีความใส่ใจในสุขภาพมากกว่า
เพศชาย อีกทัง้ งานวิจยั ของ Suriyo, (2005) ยังรายงานว่า
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
น�้ำผัก และผลไม้ที่แตกต่างกันด้วย
อายุ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องผู ้ บ ริ โ ภค โดยผู ้ ท่ี มี อ ายุ ม ากจะ
เห็นด้วยในระดับน้อย และผู้มีอายุน้อยจะเห็นด้วยใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีอายุน้อยมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรียผ์ า่ นช่องทางสือ่ ที่
122

Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (2)

หลากหลายท� ำ ให้ ต ระหนั ก ในด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมของเกษตรอินทรีย์
อาชีพเสริม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค โดยผู้ที่มีอาชีพ
เสริมนอกภาคการเกษตรเห็นด้วยกับเกษตรอินทรีย์
มากกว่าผู้ที่มีอาชีพเสริมในภาคการเกษตร อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริโภคที่อยู่นอกภาคการเกษตรมีความ
ต้องการสินค้าที่ปลอดภัย ในขณะที่ผู้ที่มีอาชีพเสริมใน
ภาคการเกษตรอาจจะมีมุมมองของการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ที่ซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Noinart et al. (2017) ที่พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์
กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรปลอดสารพิ ษ ของ
ผู้บริโภคร้านโกลเด้นเพลซ
การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ มีความ
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค โดยผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มาก
จะเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรียน์ อ้ ยจะเห็นด้วยในระดับน้อย สอดคล้อง
กับ Kramol, (2014) ที่รายงานว่า การได้รับข่าวสาร
ความรู ้ จ ากการรณรงค์ และประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สม�่ำเสมอจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ
ที่ มี ผ ลต่ อ การให้ ร าคาส่ ว นเพิ่ ม และปริ ม าณการซื้ อ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษของผู้บริโภค
ซึ่งช่องทางการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเปลี่ ย นแปลง ทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุป
การศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
ของผูบ้ ริโภคในสามพรานโมเดล สรุปดังนี้ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุของผูบ้ ริโภคมีความแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคมีอายุมากที่สุด 85 ปี และอายุน้อยที่สุด 13 ปี
และผู้บริโภคมีอายุเฉลี่ย 43.87 ปี ส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพหลักเป็นลูกจ้าง/รับจ้าง
ร้อยละ 33.2 และอาชีพทีผ่ บู้ ริโภค ประกอบอาชีพเสริม
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คือท�ำการเกษตร ร้อยละ 15.6 ช่องทางการรับข่าวสาร
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รบั
ข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ จากสือ่ มวลชน ได้แก่
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.5 จากสื่อบุคคล โดยเพื่อน
บ้าน/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 33.0 และจากสื่อกิจกรรม
นิทรรศการ ร้อยละ 22.9 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับเกษตร
อินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว
กับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 90.1 ไม่รบั รู้ ร้อยละ 9.9 โดย
มีการรับรู้ด้านหลักสุขภาพ ร้อยละ 94.1 ด้านหลัก
ระบบนิเวศน์ ร้อยละ 93.5 ด้านหลักการดูแลเอาใจใส่
ร้อยละ 87.5 และด้านหลักความเป็นธรรม 86.0 ความ
คิดเห็นเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม 2.51 โดยมีความคิดเห็นด้านหลักสุขภาพ
ค่าเฉลี่ย 2.52 ด้านหลักระบบนิเวศน์ ค่าเฉลี่ย 2.55
ด้านหลักความเป็นธรรม ค่าเฉลีย่ 2.46 และด้านหลักการ
ดูแลเอาใจใส่ ค่าเฉลี่ย 2.51 การวิเคราะห์ค่าความ
สัมพันธ์ พบว่า (1) เพศมีความสัมพันธ์ กับความคิดเห็น
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ด้านหลักสุขภาพ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (2) อายุ มีความ
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสุขภาพ อย่างมี

นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านหลักระบบ
นิ เ วศน์ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
(3) อาชีพเสริมมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลัก
สุขภาพ ด้านหลักความเป็นธรรม และด้านหลักการดูแล
เอาใจใส่อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (4) การ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค
3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสุขภาพ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ด้านหลักความเป็นธรรม และด้านหลัก
การดูแลเอาใจใส่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย จาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับการวิจัย (สกว.) ขอขอบคุณ
สามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธสิ งั คมสุขใจ ทีใ่ ห้ความร่วมมือ
สนับสนุนการศึกษาในครัง้ นี้ ผูบ้ ริโภคในงานสังคมสุขใจ
ครั้ ง ที่ 4 ที่ อ นุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการศึ ก ษาโดย
การให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
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