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ABSTRACT: This research was conducted to determine the personal basic information, 
perception and expectations of the Project Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
Sammakorn Agricultural Training Center, Saphan Sung district, Bangkok, and the relationship 
between the project perception and expectation. The samples were 260 households who live 
in Sammakorn village, Saphan Sung district, Bangkok. Data were collected by using a questionnaire 
as an instrument. The statistics analyzed were frequency, percentile, mean and standard 
deviation, and chi-square to find out the relationship. The results found that most people in 
the village were female with an average age of 38.68 years old, attained a bachelor degree, 
worked in the private business, perceived the project (55.8%), and had high expectations for 
the agricultural products (Mean 2.90), public relations (Mean 2.62), and study visit (Mean 2.59). 
The results of the hypothesis test found that perception of objectives had a relationship with 
the expectation of the project for study visit (P < 0.01). Perceptions of agricultural knowledge 
transfer, agricultural training, and distribution of agricultural products related to the expectation 
for occupational training (P < 0.01) and purchasing agricultural products (P < 0.01). Moreover, 
the perception of the agricultural products had a relationship with project expectation on 
occupational training (P < 0.01), purchasing agricultural products (P < 0.01), and public relations 
(P < 0.05). Therefore, the project should distribute agricultural products to the people in the 
village, change public relations techniques, and implement an online training program to reach 
more people who are interested in the project.
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บัที่คัดย่อ 

การวีจิยั์คุรั�งนี�มืวีีตัถปุระสงคุเ์พ็ื�อศกึษาขอ้มืลู
พ็ื�นฐานส�วีนบุุคุคุล การรับุรู้และคุวีามืคุาดห์วัีงต�อ
โคุรงการในสมืเดจ็พ็ระกนษิฐาธ์ริาชเจา้ กรมืสมืเดจ็พ็ระ
เทพ็รัตนราชสุดาฯ สย์ามืบุรมืราชกุมืารี ศูนย์์ฝึกอบุรมื
ทางการเกษตรสัมืมืากร เขตสะพ็านสูง กรุงเทพ็ฯ  
และคุวีามืสัมืพั็นธ์์ระห์วี�างการรับุรู้และคุวีามืคุาดห์วัีงต�อ
โคุรงการฯ กลุ�มืตวัีอย์�างที�ใชใ้นการวีจัิย์ คุอื คุนในชมุืชน
ห์มืู�บุา้นสัมืมืากร เขตสะพ็านสูง กรุงเทพ็ฯ จำนวีน 260 
คุรวัีเรอืน รวีบุรวีมืข้อมืลูโดย์ใช้แบุบุสอบุถามื สถิตทิี�ใช้
วีเิคุราะห์ ์ได้แก� คุ�าคุวีามืถี� คุ�าร้อย์ละ คุ�าเฉลี�ย์ และส�วีน
เบุี�ย์งเบุนมืาตรฐาน และใช้สถิติไคุสแคุวีร์เพ็ื�อห์าคุวีามื
สัมืพั็นธ์์ ผู้ลการวีิจัย์พ็บุวี�า คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�เป็น
เพ็ศห์ญิง อาย์ุเฉลี�ย์ 38.68 ปี จบุการศึกษาระดับุ
ปริญญาตรี ประกอบุอาชีพ็ธ์ุรกิจส�วีนตัวี มืีการรับุรู้ 
โคุรงการฯ (ร้อย์ละ 55.8) และมีืคุวีามืคุาดห์วัีงในระดับุ
มืากด้านการซ่ื�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ 
(คุ�าเฉลี�ย์ 2.90) ดา้นการประชาสัมืพั็นธ์ ์(คุ�าเฉลี�ย์ 2.62) 
ด้านการศึกษาดูงาน (คุ�าเฉลี�ย์ 2.59) ผู้ลการทดสอบุ
สมืมืติฐาน พ็บุวี�า การรับุรู้วีัตถุประสงคุ์มืีคุวีามืสัมืพ็ันธ์์
กับุคุวีามืคุาดห์วัีงต�อโคุรงการฯ ด้านการศึกษาดูงาน  
(P < 0.01) การรับุรู้ข้อมืูลด้านการให์้คุวีามืรู้ทางด้าน
การเกษตร การฝึกอบุรมืทางด้านการเกษตร และการ
จำห์น�าย์ผู้ลผู้ลติทางการเกษตรมืคีุวีามืสมัืพั็นธ์ก์บัุคุวีามื
คุาดห์วัีงด้านการฝึกอาชีพ็ (P < 0.01) และการซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร (P < 0.01) นอกจากนี� การรับุ
รู้ด้านผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรมีืคุวีามืสัมืพั็นธ์์กับุคุวีามื
คุาดห์วีังต�อโคุรงการฯ ด้านการเข้ารับุการฝึกอาชีพ็  
(P < 0.01) ด้านการซ่ื�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร (P < 0.01) 
และด้านการประชาสัมืพั็นธ์์ (P < 0.05) ดงันั�น โคุรงการฯ 
คุวีรจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรให้์แก�คุนในชุมืชน 
ปรับุรูปแบุบุการประชาสัมืพ็ันธ์์และการอบุรมืเป็นรูป
แบุบุออนไลน์ เพ็ื�อให์้เข้าถึงผูู้้ที�สนใจได้อย์�างทั�วีถึง

คำสิำคัญ: คุวีามืคุาดห์วัีง, การรับุรู้, ศูนย์์ฝึกอบุรมื
ทางการเกษตร, กรุงเทพ็ฯ

บัที่นำ 

ป้จจุบัุนการประกอบุอาชีพ็ด้านการเกษตรมีื
การพ็ฒันารูปแบุบุไปมืากตามืการเปลี�ย์นแปลงของโลก 
มืีการนำเทคุโนโลย์ีต�าง ๆ มืาใช้อย์�างห์ลากห์ลาย์  
มืกีารนำสารเคุมีืการเกษตรมืาใช้อย์�างเกนิคุวีามืจำเปน็ 
ซ่ึ�งส�งผู้ลต�อคุวีามืปลอดภัยั์ของผูู้บุ้รโิภัคุโดย์ตรงและย์งั
เปน็การเพ็ิ�มืตน้ทนุการผู้ลติโดย์ไมื�จำเปน็ (Bamrungkit, 
2013) การทำการเกษตรแบุบุผู้สมืผู้สานโดย์ยึ์ดห์ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพ็อเพ็ีย์งของพ็ระบุาทสมืเด็จ 
พ็ระบุรมืชนกาธิ์เบุศร มืห์าภัูมืิพ็ลอดุลย์เดชมืห์าราช 
บุรมืนาถบุพิ็ตร จึงเป็นแนวีทางห์นึ�งที�มืุ�งห์วัีงให้์
เกษตรกรทำการเกษตรแบุบุย์ั�งย์ืน โดย์การประย์ุกต์
เทคุโนโลยี์คุวีามืรู้ต�าง ๆ เข้าด้วีย์กัน ผู้สมืผู้สาน
กระบุวีนการผู้ลิตพ็ืชให์้เห์มืาะสมืกับุสภัาพ็แวีดล้อมื 
ห์ลีกเลี�ย์งการใช้สารเคุมืีทางการเกษตรที�ไมื�จำเป็น  
เพ็ื�อให้์ผู้ลผู้ลิตที� ไ ด้มืีคุวีามืปลอดภััย์ต�อผูู้้บุริโภัคุ 
กระบุวีนการผู้ลติเปน็มืติรกบัุสิ�งแวีดลอ้มื เปน็ที�ย์อมืรบัุ
ของผูู้้บุริโภัคุ ทั�งย์ังสามืารถลดต้นทุนการผู้ลิตจากการ
ใช้ปุ�ย์อนิทรยี์ช์วีีภัาพ็ทดแทนปุ�ย์เคุมืแีละสารเคุมื ีส�งผู้ล
ให์เ้กษตรกรมืรีาย์ไดจ้ากการทำการเกษตรเพ็ิ�มืมืากขึ�น 
(Bupata and Phosing, 2019)

ศูนย์์ฝึกอบุรมืทางการเกษตรสัมืมืากรเป็น
โคุรงการในสมืเดจ็พ็ระกนษิฐาธ์ริาชเจา้ กรมืสมืเดจ็พ็ระ
เทพ็รัตนราชสุดาฯ สย์ามืบุรมืราชกุมืารี ตั�งอย์ู�ใน
ห์มืู�บุ้านสัมืมืากร ซ่อย์รามืคุำแห์ง 112 กรุงเทพ็ฯ  
เป็นโคุรงการพ็ัฒนาและส�งเสริมืการเกษตร มืีพ็ื�นที�
ดำเนินงาน 7 ไร� ที�น้อมืนำห์ลักปรัชญาเศรษฐกิจพ็อ
เพ็ีย์งมืาใช้ โดย์มืีวีัตถุประสงคุ์เพ็ื�อดำเนินกิจกรรมืการ
ผู้ลิตพ็ืชแบุบุผู้สมืผู้สาน เป็นแห์ล�งเรีย์นรู้ของคุนใน
ชุมืชนและโรงเรีย์นโดย์รอบุโคุรงการฯ คุนในชุมืชนได้
บุริ โภัคุผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรที�มืีคุวีามืสดให์มื� 
ปลอดภัยั์และราคุาเปน็ธ์รรมื ในป ีพ็.ศ. 2556 ฝา่ย์บุำรงุ
รักษาราชอุทย์านวัีงสระปทุมื สำนักพ็ระราชวีัง ได้รับุ
มือบุห์มืาย์ให้์รับุผู้ิดชอบุในการดำเนินกิจกรรมืต�าง ๆ 
ของโคุรงการฯ โดย์มืีการปลูกพ็ืชแบุบุผู้สมืผู้สาน มืีการ
ถ�าย์ทอดเทคุโนโลย์ีการเกษตรและฝึกอาชีพ็ทางการ
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เกษตรให้์กับุผูู้้ที�สนใจ และจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการ
เกษตรของโคุรงการฯ โดย์พ็บุวี�า ตลอดระย์ะเวีลาใน
การดำเนินกจิกรรมืที�ผู้�านมืา ผูู้้ที�เขา้ศกึษาดงูานและเข้า
รับุการฝึกอาชีพ็เป็นกลุ�มืเย์าวีชนและกลุ�มืทห์ารกอง
ประจำการที�ส�วีนให์ญ�มีืภัูมืิลำเนาอย์ู�นอกเขตพ็ื�นที�
กรุงเทพ็ฯ และปริมืณฑล และการจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิต
ทางการเกษตรยั์งเปน็การวีางจำห์น�าย์ที�รา้นภูัฟื่า้สาขา
ต�าง ๆ ในพ็ื�นที�กรุงเทพ็ฯ เช�น สาขาโรงพ็ย์าบุาลรามืา 
สาขาสย์ามืดิสคุัฟื่เวีอรี และสาขาจตุจักร เป็นต้น 
(Bamrungkit, 2013) คุนในชุมืชนมีืการสอบุถามื 
เจ้าห์น้าที�ประจำโคุรงการฯ ในเรื�องกิจกรรมืทางการ
เกษตรของโคุรงการฯ มืีการขออนุญาตเจ้าห์น้าที�เพ็ื�อ
เข้าเย์ี�ย์มืชมืโคุรงการฯ มืีการติดต�อสอบุถามืขอซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ จะเห์็นได้วี�าที�
ผู้�านมืานั�นคุนในชุมืชนที�อาศัย์อย์ู�ในห์มืู�บุ้านสัมืมืากร  
มืคีุวีามืสนใจต�อโคุรงการฯ แต�ยั์งไมื�ได้เปน็กลุ�มืผูู้เ้ขา้รับุ
บุริการจากโคุรงการฯ ตลอดจนโคุรงการฯ ย์ังไมื�เคุย์
จำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร และประชาสัมืพ็ันธ์์
กิจกรรมืทางการเกษตรของโคุรงการฯ ให์้แก�คุนใน
ชุมืชน

ดังนั�น งานวีิจัย์นี�จึงมืีวีัตถุประสงคุ์เพ็ื�อศึกษา
คุวีามืคุาดห์วัีงของคุนในชุมืชนห์มืู�บุ้านสัมืมืากร  
ซ่อย์รามืคุำแห์ง 112 กรุงเทพ็ฯ ต�อโคุรงการฯ ในด้าน
ต�าง ๆ ได้แก� ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการเข้ารับุการ
ฝึกอาชีพ็ ด้านการซ่ื�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรง
การฯ และด้านการประชาสัมืพั็นธ์์กิจกรรมืทางการ
เกษตรของโคุรงการฯ เพ็ื�อนำผู้ลการศึกษาที�ได้นี�ไป
พ็ัฒนาโคุรงการฯ ให้์เป็นไปตามืวัีตถุประสงค์ุของการ
จัดทำโคุรงการฯ ต�อไป

อุปีกัรณ์และวิธั่กัาร 

ปีระชื้ากัรและกัลุ่มต่ัวอย่าง
ประชากรที�ใช้ในการศึกษาคุรั�งนี� คุือ คุนใน

ชุมืชนห์มูื�บุ้านสัมืมืากร ซ่อย์รามืคุำแห์ง 112 เขต
สะพ็านสูง กรุงเทพ็ฯ ที�อาศัย์อย์ู�บุริเวีณรอบุโคุรงการ 

ในสมืเด็จพ็ระกนิษฐาธิ์ราชเจ้า กรมืสมืเด็จพ็ระเทพ็รัตน
ราชสุดาฯ สย์ามืบุรมืราชกุมืารี ศูนย์์ฝึกอบุรมืทางการ
เกษตรสัมืมืากร จำนวีน 800 คุรัวีเรือน (Bamrungkit, 
2013) สุ�มืตัวีอย์�างโดย์ใช้คุ�าตามืตารางสำเร็จรูปของ
เคุรจซ่ี�และมือร์แกน (Krejcie & Morgan) โดย์กำห์นด
ขนาดของกลุ�มืตัวีอย์�างเพ็ื�อประมืาณคุ�าสัดส�วีนของ
ประชากรที�ระดับุคุวีามืเชื�อมืั�นร้อย์ละ 95 ห์รือ
คุวีามืคุลาดเคุลื�อนที�สามืารถย์อมืรบัุไดเ้ท�ากบัุร้อย์ละ 5 
(Niyamangkul, 2013) ได้ขนาดของกลุ�มืตัวีอย์�าง 
จำนวีน 260 คุรัวีเรือน โดย์กำห์นดวีิธ์ีการการสุ�มื
ตัวีอย์�างแบุบุง�าย์ (Simple random) ด้วีย์วีิธ์ีจับุสลาก
ราย์ชื�อ และเก็บุรวีบุรวีมืข้อมืูลในช�วีงเดือนธ์ันวีาคุมื 
พ็.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมืภัาพ็ันธ์์ พ็.ศ. 2564 

เคร้�องม้อที่่�ใชื้้ในกัารวิจัย
เ คุ รื� อ ง มืื อ ที� ใ ช้ ใ นก า ร วิี จั ย์คุ รั� ง นี�  คุื อ 

แบุบุสอบุถามื ซึ่�งประกอบุด้วีย์คุำถามืปลาย์ป่ด 
(Close-ended question) และคุำถามืปลาย์เป่ด 
(Open-ended question) เกี�ย์วีกับุข้อมูืลพ็ื�นฐานส�วีน
บุุคุคุล การรับุรู้ต�อโคุรงการฯ คุวีามืคุาดห์วัีงด้านการ
ศึกษาดูงาน ด้านการเข้ารับุการฝึกอาชีพ็ ด้านการซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร และด้านการประชาสัมืพ็ันธ์์
กิจกรรมืทางการเกษตรของคุนในชุมืชนต�อโคุรงการฯ 
โดย์นำแบุบุสอบุถามืให้์ผูู้้เชี�ย์วีชาญ จำนวีน 3 ท�าน 
ทำการตรวีจสอบุคุวีามืเที�ย์งตรงเชิงเนื�อห์า (Content 
validity) จากนั�น นำแบุบุสอบุถามืไปทดลองใช้ (Try 
out) โดย์การทดสอบุกับุคุนที�อาศัย์ในชุมืชน จำนวีน 
30 ราย์ จากนั�น นำผู้ลมืาห์าคุ�าคุวีามืเชื�อมืั�นโดย์ใช้สตูร
ของ KR–20 ตามืแบุบุคูุเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–
Richardson reliability coefficient) ได้คุ�าคุวีามืเชื�อ
มืั�นสำห์รับุการรับุรู้เกี�ย์วีกับุโคุรงการฯ เท�ากับุ 0.903 
และคุำนวีณคุ�าสัมืประสิทธ์ิ�คุวีามืเชื�อมืั�นแอลฟื่า 
ของคุรอนบุาคุ (Cronbach’s alpha reliability 
coefficient) (Niyamangkul, 2013) ได้คุ�าคุวีามืเชื�อ
มืั�นสำห์รับุคุวีามืคุาดห์วัีงต�อโคุรงการฯ เท�ากับุ  
0.944 โดย์กำห์นดห์ลักเกณฑ์การวีัดตัวีแปร คุือ  
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1) วีตัถปุระสงคุข์องโคุรงการฯ 2) การให์คุ้วีามืรูท้างการ
เกษตรของโคุรงการฯ 3) การฝึกอบุรมืทางด้าน
การเกษตรของโคุรงการฯ 4) ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร
ของโคุรงการฯ และ 5) การจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการ
เกษตรของโคุรงการฯ โดย์เลือกตอบุรับุรู้และไมื�รับุรู้ 

การวีัดระดับุคุวีามืคุาดห์วีังต�อโคุรงการฯ  
แบุ�งห์ัวีข้อในการถามืเป็นราย์ด้าน คุือ 1) การศึกษาดู
งาน 2) การเข้ารับุการฝึกอบุรมื 3) การซ่ื�อผู้ลผู้ลิต
ทางการเกษตร และ 4) การประชาสัมืพ็ันธ์์กิจกรรมื
ทางการเกษตร โดย์แบุ�งคุวีามืคุาดห์วีังเป็น 3 ระดับุ 
ได้แก� มืีคุวีามืคุาดห์วีังมืาก ให์้คุ�าเท�ากับุ 3 มืีคุวีามืคุาด
ห์วีงัปานกลาง ให์คุ้�าเท�ากบัุ 2 และมืคีุวีามืคุาดห์วีงันอ้ย์ 
ให์้คุ�าเท�ากับุ 1 จากการให์้คุะแนนดังกล�าวีข้างต้น  
ผูู้้วีิจัย์ได้กำห์นดระดับุคุวีามืคุาดห์วัีงตามืการแบุ�ง
อันตรภัาคุชั�นในการวีัดคุรั�งนี� ออกเป็น 3 ระดับุ ดังนี�

อันตรภัาคุชั�น = (คุ�าสูงสุด – คุ�าต�ำสุด) / จำนวีนชั�น 
                 = (3 – 1) / 3 = 0.66
จากนั�น จึงกำห์นดระดับุคุะแนนคุวีามืคุาดห์วีัง ดังนี�
คุ�าเฉลี�ย์ 2.34 – 3.00 มืีคุวีามืคุาดห์วีังระดับุมืาก
คุ�าเฉลี�ย์ 1.67 – 2.33 มืีคุวีามืคุาดห์วีังระดับุปานกลาง
คุ�าเฉลี�ย์ 1.00 – 1.66 มืีคุวีามืคุาดห์วีังระดับุน้อย์

กัารวิเคราะห์์ข้อมูล
ผูู้ว้ีจิยั์ไดน้ำขอ้มืลูที�ได้มืาจดัห์มืวีดห์มืู�เพ็ื�อการ

ประมืวีลผู้ลและวีิเคุราะห์์ข้อมืูล โดย์ใช้สถิติในการ
วีิเคุราะห์์ ดังนี� 1) สถิติพ็รรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก� คุ�าคุวีามืถี� (Frequency) คุ�าร้อย์ละ 
(Percentile) คุ�าเฉลี�ย์ (Mean) คุ�าสูงสุด (Maximum) 
และคุ�าต�ำสุด (Minimum) สำห์รับุการวีิเคุราะห์์ข้อมืูล

พ็ื�นฐานส�วีนบุคุุคุล และ 2) สถติเิชงิอนมุืาน (Inferential 
statistic) สำห์รับุการทดสอบุสมืมืติฐานและอธ์ิบุาย์
คุวีามืสัมืพ็ันธ์์ระห์วี�างตัวีแปรอิสระและตัวีแปรตามื  
โดย์ใชคุ้�าไคุสแคุวีร ์(Chi-square) เพ็ื�อห์าคุวีามืสมัืพ็นัธ์์
ระห์วี�างการรับุรู้ต�อโคุรงการฯ และคุวีามืคุาดห์วีังต�อ 
โคุรงการฯ ที�ระดับุนัย์สำคุัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05

ผ่ลกัารที่ดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลพ้�นฐานสิ่วนบัุคคล
คุนในชุมืชนส�วีนมืากเป็นเพ็ศห์ญิง (ร้อย์ละ 

55.8) อาย์ุเฉลี�ย์เท�ากับุ 38.68 ปี จบุการศึกษาระดับุ
ปรญิญาตรี (รอ้ย์ละ 55.8) ประกอบุอาชีพ็ธ์รุกจิส�วีนตัวี 
(รอ้ย์ละ 36.2) มืภีัมูืลิำเนาอย์ู�ที�กรงุเทพ็ฯ (รอ้ย์ละ 83.8) 
อาศัย์อย์ู�ในห์มืู�บุ้านสัมืมืากรเป็นเวีลา 10–20 ปี (ร้อย์
ละ 29.2) และมีืสมืาชิกในคุรอบุคุรัวีน้อย์กวี�า 5 คุน 
(ร้อย์ละ 80.0) 

กัารรับัรู้เกั่�ยวกัับัโครงกัารฯ
คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ� (ร้อย์ละ 70.4) รับุรู้

วีัตถุประสงคุ์ของโคุรงการฯ (Table 1) ผู้�านการพ็ูดคุุย์ 
ห์รอืสอบุถามืข้อมืลูกบัุเจ้าห์น้าที�ที�ปฏบิุตังิานในโคุรงการฯ 
โดย์ตรง สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ Kakaew (2016) 
เกี�ย์วีกบัุคุวีามืพึ็งพ็อใจของผูู้เ้ย์ี�ย์มืชมืโคุรงการฯ เกษตร
รวีมืใจอันเนื�องมืาจากพ็ระราชดำริพ็ลเอกห์ญิง 
สมืเด็จพ็ระเทพ็รัตนราชสุดาฯ สย์ามืบุรมืราชกุมืารี 
จังห์วัีดนคุรนาย์ก ที�พ็บุวี�า ผูู้้เย์ี�ย์มืชมืส�วีนให์ญ�รับุรู้
ขอ้มืลูข�าวีสารของโคุรงการฯ จากสื�อบุุคุคุล คุอื ห์วัีห์นา้
ห์น�วีย์งานห์รือเจ้าห์น้าที�ส�งเสริมืการเกษตร เป็นผูู้้
แนะนำให์้เข้ามืาเย์ี�ย์มืชมืโคุรงการฯ
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Table 1 Activities perception of the Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
Sammakorn Agricultural Training Center                                                       n=260

Perception of the project Know Do not know

1. Objectives

2. Agricultural knowledge transfer

3. Agricultural training

4. Agricultural products

5. Distribution of agricultural products

183 (70.4)

131 (50.4)

104 (40.0)

166 (64.0)

139 (53.5)

77 (29.6)

129 (49.6)

156 (60.0)

94 (36.0)

121 (46.5)

Total 145 (55.8) 115 (44.2)

Values are presented as frequency (Percentile)

ด้านการให์้คุวีามืรู้ทางการเกษตรของโคุรง
การฯ พ็บุวี�า คุนในชุมืชน ร้อย์ละ 50.4 รับุรู้วี�าโคุรง
การฯ เป่ดโอกาสให์้ประชาชน นักเรีย์น และนักศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน เนื�องจากคุนในชุมืชนรับุรู้ผู้�านการ 
พ็ูดคุุย์ห์รือสอบุถามืข้อมืูลกับุเจ้าห์น้าที�ที�ปฏิบุัติงาน 
ในโคุรงการฯ โดย์ตรง และรับุรูจ้ากการพู็ดคุยุ์ของบุตุร
ห์รือญาติที�เป็นนักเรีย์น/นักศึกษาที�เข้าศึกษาดูงาน
ภัาย์ในโคุรงการฯ สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ 
Sangthong et al. (2019) ที�ศึกษาเรื�องการรับุรู้ของ
นักท�องเที�ย์วีในพ็ื�นที�จังห์วีัดนคุรศรีธ์รรมืราช พ็บุวี�า  
นกัท�องเที�ย์วีที�เดนิทางมืาท�องเที�ย์วีจังห์วีดันคุรศรีธ์รรมืราช
รับุรู้ข้อมูืลด้านแห์ล�งท�องเที�ย์วีจากคุำแนะนำห์รือ 
การบุอกต�อจากคุนรู้จัก ญาติ ห์รือเพ็ื�อน มืากกวี�าจาก
แห์ล�งข้อมืูลอื�น

ด้านการฝึกอบุรมืทางด้านการเกษตรของ 
โคุรงการฯ คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ� (ร้อย์ละ 60.0) ไมื�รับุ
รู้วี�าโคุรงการฯ เป่ดโอกาสให์้ประชาชน นักเรีย์น และ
นักศึกษาเข้ามืาฝึกอาชีพ็ เนื�องจากผูู้้ที�เข้ารับุการฝึก
อาชีพ็จากโคุรงการฯ เป็นเจ้าห์น้าที�ทห์ารกองประจำ
การจากกรมืทห์ารมื้าที� 1 รักษาพ็ระองคุ์ ที�แจ้งคุวีามื
ประสงค์ุขอเข้ารับุการฝึกอบุรมืทางด้านการเกษตรของ
โคุรงการฯ ผู้�านทางฝ่าย์บุำรุงรักษาอุทย์านวัีงสระปทุมื
โดย์ตรง ซึ่�งป้จจุบุันทางโคุรงการฯ ย์ังไมื� มีืการ

ประชาสมัืพ็นัธ์ก์ารจดักจิกรรมืทางดา้นการเกษตร และ
ย์ังไมื�เป่ดรับุสมืัคุรนักเรีย์น นักศึกษา ห์รือคุนในชุมืชน 
เข้ามืารับุการฝึกอบุรมืทางการเกษตรของโคุรงการฯ

ด้านผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ  
พ็บุวี�า คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ� (ร้อย์ละ 64.0) รับุรู้วี�า 
โคุรงการฯ มืีการปลูกพ็ืชอินทรีย์์ในแปลงดินเพ็ื�อ 
จำาห์น�าย์ เช�น มืะระ บุวีบุ แฟื่ง ถั�วีฝก้ย์าวี ขา้วีโพ็ด และ
มืะเขือชนิดต�าง ๆ เป็นต้น เนื�องจากประชาชนที�อาศัย์
อยู์�ในห์มืู�บุา้นสมัืมืากรส�วีนให์ญ�รับุรูจ้ากการสังเกตเห์น็
การทำกจิกรรมืทางการเกษตรต�าง ๆ  ภัาย์ในโคุรงการฯ 
เห์็นพ็ืชที�มืีการปลูกในแปลงดิน และมืีคุวีามืสนใจต�อ
กิจกรรมืการปลูกพ็ืชอินทรีย์์ของโคุรงการฯ 

ด้านการจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของ
โคุรงการฯ พ็บุวี�า คุนในชุมืชน ร้อย์ละ 53.5 รับุรู้วี�า 
โคุรงการฯ มืีผู้ลผู้ลิตพ็ืชอินทรีย์์เพ็ื�อจำห์น�าย์ เนื�องจาก
คุนในชุมืชนรับุรู้วี�าโคุรงการฯ มืีการปลูกพ็ืชอินทรีย์์ใน
แปลงดินเพ็ื�อจำาห์น�าย์ และรับุรู้จากการนำผู้ลผู้ลิตพ็ืช
อนิทรย์ี์ที�มืคีุณุภัาพ็ของโคุรงการฯ ไปวีางจำห์น�าย์ที�ร้านภัฟู้ื่า 
สาขาต�าง ๆ ในเขตกรุงเทพ็ฯ ซึ่�งสถานที�จัดจำห์น�าย์ 
ล้วีนอย์ู�นอกพ็ื�นที�ห์มืู�บุ้านสัมืมืากร ผู้ลผู้ลิตพ็ืชอินทรีย์์
เป็นที�ต้องการของคุนที�อาศัย์อย์ู�ในชุมืชน จึงมืีคุนใน
ชุมืชนมืาติดต�อสอบุถามืและติดตามืไปซ่ื�อผู้ลผู้ลิต 
พ็ืชอินทรีย์์จากร้านภูัฟื่้าสาขาที�มืีการวีางจำห์น�าย์ 
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สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ Jeenson (2011) ที�พ็บุวี�า 
ผูู้้บุริโภัคุส�วีนให์ญ�มืีแรงจูงใจในการเลือกซ่ื�อผู้ักปลอด
สารพิ็ษในด้านคุวีามืสะอาดโดย์รวีมืในระดับุมืากที�สุด 
แสดงให์้เห์็นถึงการใช้บุรรจุภััณฑ์ที�สะอาดบุรรจุผู้ัก
ปลอดสารพ็ษิ ไมื�มืสีิ�งสกปรกปนมืากบัุผู้กัปลอดสารพ็ษิ
ที�ซ่ื�อมืาบุริโภัคุ และขั�นตอนในการเก็บุเกี�ย์วีถึงการ
บุรรจุภััณฑ์สะอาดไมื�มืีสิ�งปนเป่�อน ตรงกับุคุวีามื
ต้องการของผูู้้บุริโภัคุ จึงทำให์้เกิดแรงจูงใจในระดับุ 
มืากที�สุด

ความคาดห์วังของคนในชืุ้มชื้นต่่อโครงกัารฯ
คุนในชุมืชนมีืคุวีามืคุาดห์วัีงต�อโคุรงการฯ 

โดย์รวีมือย์ู�ในระดับุมืาก (คุ�าเฉลี�ย์ 2.61) เมืื�อพ็ิจารณา
เป็นราย์ด้าน (Table 2) พ็บุวี�า ด้านที�มืีคุวีามืคุาดห์วีัง
มืาก ไดแ้ก� ดา้นการซ่ื�อผู้ลผู้ลติทางการเกษตร (คุ�าเฉลี�ย์ 
2.90) ด้านการประชาสัมืพ็ันธ์์กิจกรรมืทางการเกษตร 
(คุ�าเฉลี�ย์ 2.62) และด้านการศึกษาดูงาน (คุ�าเฉลี�ย์ 
2.59) ตามืลำดับุ และด้านที�มืีคุวีามืคุาดห์วีังปานกลาง 
คุือ ด้านการเข้ารับุการฝึกอาชีพ็ (คุ�าเฉลี�ย์ 2.33)

Table 2 Expectation of the Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
Sammakorn Agricultural Training Center

Expectation of the project Mean SD Expectation level

1. Study visit
2. Occupational training
3. Public relations of agricultural activities
4. Purchase agricultural products

2.59
2.33
2.62
2.90

0.59
0.69
0.49
0.30

High
Moderate

High
High

Total 2.61 0.52 High

SD = standard deviation

ด้านการศึกษาดูงาน พ็บุวี�า คุนในชุมืชนมืี
คุวีามืคุาดห์วีังมืากในเรื�องการปลูก การบุำรุง และการ
ดูแลรักษาพ็ืช อาจเนื�องมืาจากโคุรงการฯ ทำกิจกรรมื
การผู้ลิตพ็ืชแบุบุผู้สมืผู้สาน และมืีแปลงสาธ์ิตทางการ
เกษตร คุนในชุมืชนพ็ื�นที�ห์มืู�บุ้านสัมืมืากรจึงมืีคุวีามื
ต้องการเข้าเย์ี�ย์มืชมื สอบุถามืเกี�ย์วีกับุกิจกรรมื
การเกษตรของโคุรงการฯ และคุาดห์วัีงให้์โคุรงการฯ 
เผู้ย์แพ็ร�คุวีามืรู้และทักษะทางการเกษตรให้์แก�คุน 
ในชุมืชน เพ็ื�อนำคุวีามืรู้ที�ได้ไปประยุ์กต์ใช้ในการปลูก
และดูแลรักษาพ็ืชที�ปลูกอย์ู�ในบุริเวีณที�พั็กอาศัย์ของ
ตนเอง สอดคุล้องกับุงานวิีจัย์ของ Kamlangkarn 
(2001) ได้ทำการศึกษาเรื�องบุทบุาทของศูนย์์ถ�าย์ทอด
เทคุโนโลยี์การเกษตรประจำตำบุล ตามืทัศนะของ
เกษตรกรตำบุลทุ�งนนทรี อำเภัอเขาสมืิง จังห์วีัดตราด 

พ็บุวี�า เกษตรกรคุาดห์วีังให์้ศูนย์์ฯ เผู้ย์แพ็ร�องคุ์คุวีามืรู้
ด้านการผู้ลิตและการแปรรูปผู้ลผู้ลิตในรูปแบุบุแปลง
สาธ์ิต ด้านการซื่�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร และมีืคุวีามื
คุาดห์วีังในเรื�องคุุณภัาพ็ของผู้ลผู้ลิตที�ได้มืาตรฐาน

ด้านการเข้ารบัุการฝึกอาชีพ็ พ็บุวี�า คุนในชมุืชน
มืีคุวีามืคุาดห์วีังปานกลางสำห์รับุการเข้ารับุการ 
ฝกึอาชพี็ในเรื�องการปลกูผู้กัไฮโดรโปนกิส ์เนื�องจากใน
ปจ้จบุุนัคุนในชมุืชนพ็ื�นที�ห์มืู�บุา้นสมัืมืากรส�วีนให์ญ�เริ�มื
ปลกูพ็ชืไวีเ้พ็ื�อบุรโิภัคุในคุรัวีเรอืนมืากขึ�น การฝึกอาชีพ็
ในเรื�องการปลกูผู้กัไฮโดรโปนกิสเ์ปน็ห์ลกัสตูรที�มืคีุวีามื
เห์มืาะสมืต�อการปลูกพ็ืชในบุริเวีณที�อย์ู�อาศัย์ที�มืีพ็ื�นที�
จำกัด จงึเป็นสิ�งที�คุนในชมุืชนให้์คุวีามืสนใจ สอดคุล้อง
กับุงานวีิจัย์ของ Jun-iad (2009) ที�ศึกษาเรื�องการฝึก
อบุรมืเกษตรกรห์ลักสูตรวีิชาชีพ็เกษตรกรรมืระย์ะสั�น
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ต�อสัมืฤทธ์ิ�ผู้ลในการปฏิบุัติตามืห์ลักเกษตรอินทรีย์์  
ผูู้เ้ขา้รบัุการอบุรมืมืคีุวีามืคุดิเห์น็วี�า วีทิย์ากรที�มืวีีธิ์กีาร
สอน เนื�อห์า อุปกรณ์และสื�อ และใช้ระย์ะเวีลาในการ
ฝึกอบุรมืที�เห์มืาะสมื จะช�วีย์ให์้เกิดคุวีามืเข้าใจและ
สามืารถนำไปใช้ประโย์ชน์ได้ดีย์ิ�งขึ�น

ด้านการประชาสัมืพ็ันธ์์กิจกรรมืทางการ
เกษตร พ็บุวี�า คุนในชุมืชนมืีคุวีามืคุาดห์วีังมืากในเรื�อง
การประชาสัมืพั็นธ์์ โดย์คุาดห์วัีงให์้โคุรงการฯ มืีการ
ดำเนินกิจกรรมืชุมืชนสัมืพ็ันธ์์ มืีการพ็บุปะพ็ูดคุุย์
ระห์วี�างคุนในชมุืชนกบัุเจา้ห์นา้ที�ที�ปฏบิุติัห์น้าที�ภัาย์ใน
โคุรงการฯ คุนในชมุืชนส�วีนให์ญ�รบัุรูว้ี�าโคุรงการฯ เปน็
โคุรงการส�วีนพ็ระองคุ์ในสมืเด็จพ็ระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า 
กรมืสมืเดจ็พ็ระเทพ็รัตนราชสดุาฯ สย์ามืบุรมืราชกมุืารี 
ในการทำกิจกรรมืและผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรง
การฯ เจ้าห์น้าที�ที�ปฏิบุัติห์น้าที�ในโคุรงการฯ จึงต้อง
คุำนึงถึงคุวีามืสะอาด ปลอดภััย์ และมีืการคุวีบุคุุมื
คุุณภัาพ็ ผู้ลผู้ลิตส�วีนห์นึ�งจะถูกส�งเข้าไปใช้ในการ
ประกอบุอาห์ารที�วีังสระปทุมื จึงทำให์้คุนในชุมืชนมืี
คุวีามืเชื�อถอืในขอ้มืลูกจิกรรมืและสนิคุา้ทางการเกษตร
ของโคุรงการฯ ผู้�านเจ้าห์น้าที� ที�ปฏิบุัติห์น้าที� ใน 
โคุรงการฯ และการประชาสัมืพั็นธ์ผ์ู้�านรูปแบุบุออนไลน์ 
เนื�องจากสามืารถส�งสารได้ห์ลาย์อย์�างร�วีมืกัน คุือ  
ภัาพ็ เสีย์ง และข้อคุวีามืไปพ็ร้อมืกัน ผู้�านแพ็ลตฟื่อร์มื
ที�ห์ลากห์ลาย์ เช�น โซ่เชีย์ลมืีเดีย์ และแอปพ็ลิเคุชัน 
ต�าง ๆ ทำให้์สามืารถตอบุสนองคุวีามืต้องการข้อมูืล
ข�าวีสารอย์�างอิสระมืากขึ�น สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ 
Sangtriphetkra (2016) ที�ศึกษาป้จจัย์ที�มืีคุวีามื
สัมืพ็ันธ์์กับุคุวีามืรู้เกี�ย์วีกับุการทำเกษตรในเมืืองของ 
ผูู้้เข้าร�วีมือบุรมื กรณีศึกษาที�ศูนย์์เรีย์นรู้ห์้องเรีย์น
ธ์รรมืชาติ สวีนเกษตรดาดฟื่้า เขตห์ลักสี� กรุงเทพ็ฯ  
พ็บุวี�า ป้จจัย์ด้านการเป่ดรับุข�าวีสารห์รือข้อมืูลที�
เกี�ย์วีข้องกับุการทำการเกษตรในเมืืองจากสื�อมืวีลชน
นั�น กลุ�มืตัวีอย์�างส�วีนมืากได้รับุข้อมืูลข�าวีสารจาก

อินเทอร์เน็ต ด้วีย์เห์ตุนี� การประชาสัมืพ็ันธ์์กิจกรรมื
ทางการเกษตรผู้�านรูปแบุบุออนไลน์อาจเป็นแนวีทาง
ห์นึ�งที�ช�วีย์ให์้คุนในชุมืชนรับุรู้ เกี�ย์วีกับุโคุรงการฯ  
ได้อย์�างทั�วีถึงขึ�น

ด้านการซ่ื�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร พ็บุวี�า 
คุนในชุมืชนมืีคุวีามืคุาดห์วีังมืากในการซื่�อผู้ลผู้ลิต
ทางการเกษตรของโคุรงการฯ เนื�องจากที�ผู้�านมืา 
โคุรงการฯ มืกีารนำผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรที�มืคีุวีามืสด 
สะอาด และปลอดภััย์ไปวีางจำห์น�าย์ที�ร้านภูัฟื่้าสาขา
ต�าง ๆ แต�ไมื�มืีการวีางจำห์น�าย์ในโคุรงการฯ อีกทั�งคุน
ในชมุืชนมืคีุวีามืมืั�นใจวี�าผู้ลผู้ลติของโคุรงการฯ มืคีุวีามื
สด สะอาด และไมื�มืีสิ�งสกปรกปนมืากับุผู้ักปลอดสาร
พ็ิษ สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ Jeenson (2011) ที� 
พ็บุวี�า ผูู้้บุริโภัคุในเขตกรุงเทพ็ฯ ส�วีนให์ญ�เกรงกลัวี
อนัตราย์จากการบุรโิภัคุผู้กัทั�วีไปที�อาจปนเป่�อนสารเคุมืี 
จึงทำให้์ตัดสินใจเลือกซ่ื�อผัู้กปลอดสารพิ็ษเพ็ื�อบุริโภัคุ 
และผูู้้บุริโภัคุไมื�ต้องการให์้มืีสิ�งสกปรกปนมืากับุ 
ผู้ักปลอดสารพ็ิษในระดับุมืากที�สุด

ความสัิมพนัธัร์ะห์ว่างกัารรบััรูเ้กั่�ยวกับััโครงกัารฯ กับัั
ความคาดห์วังต่่อโครงกัารฯ

การรับุรู้ด้านวีัตถุประสงค์ุของโคุรงการฯ  
มืคีุวีามืสมัืพ็นัธ์์กบัุคุวีามืคุาดห์วีงัต�อโคุรงการฯ ด้านการ
ศกึษาดงูาน (P < 0.01) (Table 3) อาจเนื�องมืาจาก
คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�รับุรู้ผู้�านการพ็ูดคุุย์ห์รือสอบุถามื
ข้อมืูลกับุเจ้าห์น้าที�ที�ปฏิบุัติงานในโคุรงการฯ โดย์ตรง 
รบัุรูว้ี�าโคุรงการฯ เป่ดโอกาสให์น้กัเรยี์น นกัศกึษา และ
ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน เพ็ื�อเพ็ิ�มืพ็ูนคุวีามืรู้และ
ประสบุการณ ์ตลอดจนเกดิการแลกเปลี�ย์นเรยี์นรูร้ะบุบุ
การบุริห์ารจัดการด้านการเกษตร เพ็ื�อนำคุวีามืรู้มืา
ประย์ุกต์ใช้ในชีวีิตประจำวีัน ดังนั�น จึงส�งผู้ลให์้คุนใน
ชุมืชนมืีคุวีามืคุาดห์วีังในการเข้าไปศึกษาดูงาน
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ความคาดหวังต่่อศููนย์์ฝึึกอบรมทางการเกษต่ร

การรับุรู้ด้านการให์้คุวีามืรู้ทางการเกษตร 
ด้านการฝึกอบุรมืทางด้านการเกษตร และด้านการ
จำห์น�าย์ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ มืีคุวีามื
สัมืพ็ันธ์์กับุคุวีามืคุาดห์วีังต�อโคุรงการฯ ในด้านการซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลติทางการเกษตร และดา้นการเขา้รบัุการฝกึอาชพี็ 
(P < 0.01) (Table 3) โดย์คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�รับุรู้วี�า
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ มืีคุวีามืสด 
สะอาด และปลอดภััย์ จึงมืีคุวีามืคุาดห์วีังที�จะซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรจากโคุรงการฯ โดย์ตรง และรับุ
รู้วี�าโคุรงการฯ มืีการให์้บุริการด้านการให์้คุวีามืรู้ และ
มืีการฝึกอาชีพ็ทางการเกษตรให์้แก�บุุคุคุลทั�วีไป โดย์มืี
ห์ลกัสตูรที�มืคีุวีามืเห์มืาะสมืกบัุการทำการเกษตรในเขต
ชุมืชนเมืือง เช�น การปลูกผัู้กไฮโดรโปนิกส์ และการ 
ปลูกผู้ักอินทรีย์์ในพ็ื�นที�จำกัด เป็นต้น ด้วีย์เห์ตุนี� คุนใน
ชุมืชนจึงมืีคุวีามืคุาดห์วีังต�อโคุรงการฯ ในด้านการเข้า
รับุการฝึกอาชีพ็ เช�นเดีย์วีกับุผู้ลการศึกษาของ 
Kittiudom (2007) เกี�ย์วีกับุคุวีามืตอ้งการฝกึอาชพี็ของ
ผูู้ท้ี�อย์ู�ในวัีย์แรงงานในชุมืชนเขตธ์นบุรีุ กรุงเทพ็ฯ ที�พ็บุ
วี�า ผูู้้ที�ได้รับุข�าวีสารการฝึกอาชีพ็มืากมืีคุวีามืต้องการ
ฝึกอาชีพ็มืากกวี�าผูู้้ที�ได้รับุข�าวีสารน้อย์ ทั�งนี�เพ็ราะผูู้้ที�
ได้รับุข�าวีสารอาจได้รับุข้อมูืลเกี�ย์วีกับุประโย์ชน์จาก
การฝึกอาชีพ็และราย์ละเอีย์ดของการจัดฝึกอาชีพ็ทั�ง
ในด้านคุ�าใช้จ�าย์ สถานที�จัด ระย์ะเวีลาการฝึกอาชีพ็ 
และห์ลักสูตรการฝึกอาชีพ็ ทำให้์เกิดแรงจูงใจห์รือ
คุวีามืต้องการที�จะเข้ารับุการฝึกอาชีพ็ได้ 

การรับุรู้ด้านผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรง
การฯ มืีคุวีามืสัมืพั็นธ์์กับุคุวีามืคุาดห์วัีงต�อโคุรงการฯ 
ในดา้นการเขา้รบัุการฝกึอาชพี็ (P < 0.01) ดา้นการซ่ื�อ
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร (P < 0.01) และด้าน
ประชาสัมืพั็นธ์์กิจกรรมืทางการเกษตร (P < 0.05) 
(Table 3) เนื�องจากคุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�รับุรู้เกี�ย์วีกับุ
ผู้ลผู้ลิตที�มีืในโคุรงการฯ ประกอบุกับุคุวีามืมืั�นใจใน
ผู้ลผู้ลิตของโคุรงการฯ ทำให์้คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�คุาด
ห์วีังที�จะเข้ารับุบุริการฝึกอาชีพ็ เพ็ื�อนำคุวีามืรู้ที�ได้ไป
ประกอบุอาชีพ็ ห์รือนำไปประยุ์กต์ใช้ในการปลูกพื็ชผัู้ก

สวีนคุรัวีในพ็ื�นที�บุริเวีณที�พ็ักอาศัย์ นอกจากนี� คุนใน
ชุมืชนส�วีนให์ญ�ย์ังคุาดห์วีังให้์ผู้ลผู้ลิตของโคุรงการฯ  
มืีคุวีามืสด สะอาด และมืีการคุวีบุคุุมืคุุณภัาพ็อย์�าง 
ต�อเนื�อง รวีมืทั�งคุาดห์วีังให์้โคุรงการฯ ประชาสัมืพ็ันธ์์
กิจกรรมืและผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร เพื็�อให์้เกิดการ 
รบัุรู้และเข้ารบัุบุรกิารจากโคุรงการฯ เพ็ิ�มืขึ�น เช�นเดยี์วีกบัุ
ตลาดสินคุ้าเกษตรอินทรีย์์ที�ตั�งอย์ู�ภัาย์ในมืห์าวิีทย์าลัย์
แมื�โจ้ จังห์วีัดเชีย์งให์มื� ที�มืีข้อจำกัดในการโฆษณา
ประชาสัมืพ็ันธ์์ตลาดอินทรีย์์ การจัดกิจกรรมืส�งเสริมื
การขาย์ และการจัดกิจกรรมืต�าง ๆ ทำให้์มืีคุวีามื
ตอ้งการสนิคุา้เกษตรอนิทรยี์น์อ้ย์ (Klomthongjareon 
et al., 2021)

สิรุปี

คุนในชุมืชนส�วีนให์ญ�มืีการรับุรู้เกี�ย์วีกับุโคุรง
การฯ ผู้�านการสังเกตการทำกิจกรรมืการเกษตร การ
เย์ี�ย์มืชมื การพ็ูดคุุย์ห์รือสอบุถามืข้อมืูลกับุเจ้าห์น้าที�ที�
ปฏิบัุติงานในโคุรงการฯ คุนในชุมืชนมืีคุวีามืเชื�อถอืใน 
โคุรงการฯ และผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรของโคุรงการฯ  
จงึมีืคุวีามืคุาดห์วัีงที�จะได้ซ่ื�อผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรเพ็ื�อ
บุรโิภัคุในคุรัวีเรอืน และคุาดห์วีงัต�อการประชาสัมืพั็นธ์์
กจิกรรมืทางการเกษตรของโคุรงการฯ ดงันั�น โคุรงการฯ 
คุวีรมืจีดุจำห์น�าย์ผู้ลผู้ลติทางการเกษตรให้์แก�คุนในชุมืชน 
และปรับุรูปแบุบุการประชาสัมืพั็นธ์ผ์ู้�านกิจกรรมืชุมืชน
สมัืพ็นัธ์์ และรูปแบุบุออนไลน์ ผู้�านแพ็ลตฟื่อร์มืที�ห์ลาก
ห์ลาย์ เช�น โซ่เชีย์ลมืีเดีย์ และแอปพ็ลิเคุชันต�าง ๆ  เพ็ื�อ
ให์้เข้าถึงผูู้้ที�สนใจได้อย์�างทั�วีถึง 

กัิต่ต่ิกัรรมปีระกัาศึ

ขอขอบุคุุณคุนในชุมืชนที�อาศัย์ในห์มืู�บุ้าน
สัมืมืากร ซ่อย์รามืคุำแห์ง 112 ทุกท�านที�ให์้คุวีามืร�วีมื
มือืในการทำแบุบุสอบุถามืเป็นอย์�างด ีและให้์ข้อมืลูที�เป็น
ประโย์ชน์ต�อการศกึษาคุรั�งนี�จนสำเรจ็ลลุ�วีงได้ด้วีย์ดี 
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