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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร “โครงการผักประสานใจ” ที่

นําแนวคิดของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนมาประยุกตใช ศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ และความพึง

พอใจของสมาชิกที่มีตอการเขารวมโครงการฯ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและสรุปถึงปจจัยที่ทําให

โครงการฯ สามารถดําเนินงานไดประสบความสําเร็จ และดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูลในสวนของการเกิดและการดําเนินงานของโครงการฯ ซึ่งจะทํา

การเก็บขอมูลจากผูนําของโครงการฯ และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นแรงจูงใจในการเขา

รวม และความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกลุมจากกลุมตัวอยางของสมาชิกผูใหการสนับสนุนโครงการฯ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคพบวาในการดําเนินงานของโครงการฯ มีการดําเนินงานเปนไปตามหลักของ

การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน และมีกิจกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑครบตามหมวดกิจกรรมของหวง

โซคุณคา สําหรับแรงจูงใจพบวา การมีสวนชวยลดมลพิษจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร และการสามารถ

ทราบถึงแหลงที่มาที่ไปของผักที่บริโภคเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในระดับเทากันทั้งสองประเด็น สวนความพึงพอใจ

ที่สมาชิกมีตอโครงการพบวา รูปแบบและวิธีการที่ใชในการเพาะปลูกดวยระบบเกษตรอินทรีย เปนประเด็นที่สมาชิก

มีความพึงพอใจมากที่สุด ปจจัยที่เปนองคประกอบที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จและดําเนินการตอเนื่องมาได

จนปจจุบันประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก รูปแบบในการรวมกลุมที่เกิดขึ้นจากความตองการของเกษตรกร การ

กําหนดและเลือกใชหลักในการดําเนินงานของกลุมที่มีศักยภาพ การเลือกดําเนินกิจการตามแนวโนมความเปนไป

ของตลาด การมีกิจกรรมในการดําเนินงานที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาครบองคประกอบของกิจกรรมตามหวง

โซคุณคา และความสามารถในการตอบสนองความตองการของสมาชิก 

 
คําสําคัญ : หวงโซคุณคา  การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน 

 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to explore the work of a farmer group under the “Pak Pra Sarn 

Jai” project, which brings the concept of community supported agriculture into operation. To study the 
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motivation and satisfaction of the project members in regard to their participation. This is in order to be 

used as information in analyzing and concluding factors enabling the achievement and continuity of the 

project. The data in this study was collected through a questionnaire detailing project formulation and 

implementation by interviewing the project manager and a sample group of the project’s supporting 

consumers to find out information about their motivation and satisfaction  

This study found that the work of this project is in accordance with the community- supported 

principle having value-adding activities to the products which fulfils the value chain model. It is found 

that being a part in reducing pollution caused by chemical used in farming and knowing the origin of 

vegetables they consume are equally important in terms of motivation. As for the satisfaction of the 

project members, it is found that the model and method used in plantation (organic farming system) 

satisfied them the most. When the findings from this study are taken into account with respect to the 

objective, 5 factors enabling the achievement and continuity of this project can be derived as follows; I) 

the grouping is due to the needs of the farmers; II) the determination and selection of potential 

principles to be used in executing the project; III) the selection of activities by following the market 

trend; IV) activities which help in adding value to the products, fulfilling elements of activities according 

to the value chain model; V) the ability to respond to the needs of the project members.  

 
Keywords : value chain, community supported agriculture 
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คํานํา 
การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการใหความสําคัญกับความปลอดภัยดาน

อาหารของผูบริโภค และการมุงแสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกร 

จากความตองการของทั้งสองฝายที่สอดคลองกันทําใหทั้งสองฝายเกิดความรวมมือ เพื่อตอบสนองความตองการซึ่ง

กันและกัน โดยรูปแบบการดําเนินงานจะเปนไปในลักษณะที่มีการติดตอโดยตรงระหวางเกษตรกรผูผลิตและ

ผูบริโภค เพื่อสรางความมั่นคงในระบบอาหาร โดยเฉพาะระบบอาหารในทองถิ่น สําหรับการดําเนินงานของ

การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนผูบริโภคที่เขามาเปนสมาชิกตองทําการจายเงินลวงหนาเพื่อเปนคาดําเนินงานใน

การเพาะปลูกของเกษตรกรในชวงตนฤดูเพาะปลูกตามจํานวนที่ตกลงไว สําหรับใหเกษตรกรนําไปใชเปนทุนในการ

ซื้อปจจัยการผลิต และเปนคาแรงในการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยในการจายเงินลวงหนาของผูบริโภคจะเปนการ

รวมรับความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกรอันเปนผลจากปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติ รวมถึงชวยขจัดปญหาใน

เร่ืองการตลาดแกเกษตรกร สําหรับส่ิงที่ผูบริโภคจะไดรับเปนการตอบแทน คือ ผลผลิตในฤดูเพาะปลูกนั้นๆ เปนราย

สัปดาหหรือตามขอตกลงที่มีการพูดคุยกันไว รวมถึงการรูถึงที่มาที่ไปของอาหารที่บริโภค และนอกจากนั้นแนวทาง

ของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนยังไดมีการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริโภคและ

เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมใหผูบริโภคไดมีโอกาสชวยงานฟารมและกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความรูแก

ผูบริโภค 
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จากลักษณะในการดําเนินงานของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนเห็นไดวา สมควรจะนํามาเปนทางเลือก

หนึ่งในการแกปญหาความความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหมูเกษตรกร ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศที่ตอง

ประสบกับปญหาในเรื่องเงินลงทุน ปญหาความเสี่ยงภัยในการประกอบอาชีพอันเกิดจากสภาพดินฟาอากาศ และ

ปญหาในเรื่องของการตลาด นอกจากนั้นยังสามารถชวยบรรเทาปญหาในสวนของความวิตกกังวลในความ

ปลอดภัยในอาหารที่บริโภคของผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับสุขภาพ ซึ่งนับวันจะมีแนวโนมสูงขึ้น 

ดวยแนวคิดของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนที่สามารถสรางประโยชนใหแกเกษตกรผูผลิต รวมถึง

ผูบริโภคที่เขารวม ซึ่งทางกลุมเกษตรกร “โครงการผักประสานใจ” ไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรสามารถ

ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

 

อุปกรณและวิธีการ 
เพื่อใหศึกษาปนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลในประเด็นของการเกิดโครงการฯและการดําเนินงานของโครงการฯ 

และใชแบบสอบถามสําหรับการรวบรวมขอมูลในประเด็นของแรงจูงใจ และความพึงพอใจของสมาชิกที่เขารวม

โครงการฯ สําหรับขอมูลทุติยภูมิทําการรวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนขอมูลที่หนวยราชการและเอกชนไดจัดทําไว การวิเคราะหขอมูลเนื่องดวยขอมูลปฐมภูมิที่ใชมาจาก

แหลงขอมูล 2 แหลง การวิเคราะหจึงมีความแตกตางกันโดยมีรายละเอียดสําหรับการวิเคราะหแตละแหลงขอมูล

ดังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพื่อทําการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโครงการฯ

และขบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานของตัวโครงการฯ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive 

Analysis) เพื่อทําการอธิบาย และใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) ประกอบการอธิบายเปรียบเทียบขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการซื้อผัก แรงจูงใจที่มีผลตอการเขารวม

โครงการ และความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ ของผูบริโภคที่ใหการสนับสนุนโครงการฯ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ตัวโครงการ 
การเกิด “โครงการผักประสานใจ” พบวามีจุดเริ่มตนจากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรกร และอนุรักษ

พันธพืช ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชน ที่พยายามศึกษาคนควาและหาวิธีการทําการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย 

โดยประสานความรูจากทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน จากการทํางานของโครงการจึงทําใหชาวบานเริ่มเห็น

ประโยชนของการทําเกษตรอินทรีย เพราะที่ผานมาชาวบานหมดเนื้อหมดตัวและเสียสุขภาพไปมากกับการทํา

เกษตรเชิงเดี่ยว ที่ตองใชปุยและยาฆาแมลงเปนจํานวนมาก จึงไดเกิดการรวมตัวของชาวบานในป พ.ศ. 2540 ซึ่ง

หันมาทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ตอมาไดมีโครงการของ CUSO (Canadian University Study Oversea) 

ที่ตองการเขามาศึกษาวาภายใตกรอบวัฒนธรรมสังคมแบบไทยๆ จะนําระบบสนับสนุนเกษตรอินทรียโดยชุมชน 

(Community Supported Agriculture: CSA) มาใชใหเกิดความสําเร็จไดหรือไม ทางกลุมไดมีสวนรวมในการนํา
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แนวคิดของ CSA ไปชวยขยายตอในทุกเวทีที่มีโอกาสและดวยประโยชนของแนวทางในการดําเนินงานของ CSA ซึ่ง

ทางกลุมไดเล็งเห็นจึงไดเร่ิมนําแนวคิดของ CSA มาประยุกตใชในการดําเนินงานของกลุมอยางจริงจังราวป 

2547  โดยใชชื่อโครงการในรูปแบบ CSA ของกลุมวา “โครงการผักประสานใจ” (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1  การเกิด “โครงการผักประสานใจ” 
 

 สําหรับขบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร .”โครงการผักประสานใจ” พบวาการ

ดําเนินงานของโครงการฯ ซึ่งนําแนวความคิดของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนมาประยุกตใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของโครงการฯ ยังคงไวซึ่งการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการของแนวคิดการเกษตรที่สนับสนุนโดย

ชุมชน อันประกอบดวย การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การยอมรับในผลผลิตที่ผลิตได การยอมรับในการตั้งราคา

รวมกัน การยึดหลักความเปนเพื่อน การกระจายผลผลิตดวยตัวเอง การจัดการดวยแนวทางประชาธิปไตย การ

เรียนรูรวมกันระหวางกลุม การคงไวซึ่งขนาดที่เหมาะสมของกลุม และการรักษาไวซึ่งการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

นอกจากนั้นพบวาทางโครงการฯ มีกิจกรรมในการดําเนินงานครบองคประกอบตามแนวคิดทฤษฏีหวงโซคุณคา ซึ่ง

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Primary activities) ไดแก การนําเขาวัตถุดิบ (Inbound logistic) การปฏิบัติงาน 

(Operation) การนําสินคาออก (Outbound logistic) การตลาดและการขาย (Marketing and Sale) และการ

บริการ (Service) และกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ไดแก โครงสรางพื้นฐานขององคกร                    

( Firm Infrastructure) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) การพัฒนาเทคโนโลยี 

(Technology Development) และการจัดซื้อ (Procurement) 

กลุมเกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร 

 

ปญหาทาการเงิน 

ปญหาเรื่อง

สุขภาพ จากการ

ใชสารเคมี 

การเห็นประโยชน

ของเกษตร

อินทรีย 

การสงเสริมจาก

หนวยงาน

ภายนอก(NGO) 

การเขาไปมีสวนรวมกับ 

CUSO ในการสําวัจัย 

ในเรื่อง CSA 

 

การเล็งเห็นถึงประโยชน

ของ CSA  

กลุมเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย ภายใตช่ือ 

“โครงการผักประสานใจ” 
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2. สมาชิกที่ใหการสนับสนุนโครงการฯ 
 จากการศึกษาพบวาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยางจํานวน 46 คน มีอายุอยูในชวง 

36 - 40 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 30.4 รองลงมามีอายุอยูที่ 46 - 50 ป  คิดเปนรอยละ 23.9 เปนเพศหญิง

จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 87.0 และเปนเพศชาย 6 คน คิดเปนรอยละ 13.0 มีระดับการศึกษาโดยสวนใหญอยู

ในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท คิดเปนรอยละ 47.8 เทาๆ กัน รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพแมบานเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาคือ คาขาย/ ธุรกิจ

สวนตัว คิดเปนรอยละ 34.8 และสวนมากมีรายไดอยูที่ 90,001 - 110,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมา

คือ 30,001 - 50,000 บาท 

 พฤติกรรมการซื้อผักของกลุมตัวอยางพบวาโดยสวนใหญทราบถึงความแตกตางระหวาง ผักอินทรีย ผักไร

สาร และผักปลอดภัยจากสารพิษ คิดเปนรอยละ 76.1 และไมแนใจถึงความแตกตางคิดเปนรอยละ 23.9 ความถี่

การประกอบอาหารเองตอสัปดาหกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาหารอยูที่ 6 - 10 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 

37.0 รองลงมาคือ 11 - 15 ครั้งตอสัปดาหและ 21 - 25 คร้ังตอสัปดาห ซึ่งอยูที่รอยละ 19.6 เทากัน และระดับราคา

ที่กลุมตัวอยางยอมรับไดในการซื้อผักอินทรียที่สูงกวาผักทั่วไปตามทองตลาดที่รอยละ 20. โดยคิดเปนรอยละ 37.0 

รองลงมาคือยอมใหสูงกวาราคาทั่วไปที่รอยละ 30 คิดเปนรอยละ 34.8 

แรงจูงใจที่มีผลตอการเขารวมโครงการฯ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับประเด็น การมีสวนชวย

ลดมลพิษตอส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร และสามารถทราบถึงแหลงที่มาที่ไปท่ีแนชัดของผัก

ที่บริโภค ในระดับเทาๆกัน ประเด็นที่ใหความสําคัญรองลงมา คือ การมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนการทํา

การเกษตรในระบบอินทรีย  

ความพึงพอใจที่สมาชิกมีตอโครงการฯ พบวารูปแบบและวิธีการเพาะปลูกที่ใชระบบเกษตรอินทรีย เปน

ประเด็นที่กลุมตัวอยางพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ ความสดของผัก 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
กลุมเกษตรกร “โครงการผักประสานใจ” มีจุดเริ่มตนจากการรวมตัวของเกษตรกรที่เห็นประโยชนของการ

ทําการเกษตรอินทรีย ที่ทางโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรกร และอนุรักษพันธพืช ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนได

เขามาสงเสริมและใหความรู ตอมาหลังจากมีการรวมตัวเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียไดมีโครงการของ 

CUSO (Canadian University Study Oversea) เขามาศึกษาวาภายไตกรอบวัฒนธรรมสังคมแบบไทยๆ จะนํา

ระบบสนับสนุนเกษตรอินทรียโดยชุมชน (Community Supported Agriculture: CSA) มาใชใหเกิดความสําเร็จได

หรือไม ซึ่งทางกลุมไดเขาไปมีสวนรวมในการเผยแพร จากการไดเขาสัมผัสกับระบบ CSA ทําใหเห็นถึงประโยชนจึง

ไดนํามาปรับใชกับกลุมอยางจริงจังราวป 2547  โดยใชชื่อวา “โครงการผักประสานใจ   

ในการเขารวมใหการสนับสนุนโครงการฯ ของสมาชิกพบวาแรงจูงใจที่มีความสําคัญในการเขารวม

โครงการฯ คือ การมีสวนชวยลดมลพิษตอส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร และการสามารถ

ทราบถึงแหลงที่มาที่ไปที่แนชัดของผักที่บริโภค โดยแรงจูงใจทั้งสองมีความสําคัญในระดับเทาๆ และความพึงพอใจ

ที่สมาชิกมีตอโครงการฯ พบวารูปแบบและวิธีการเพาะปลูกที่ใชระบบเกษตรอินทรียเปนประเด็นที่สมาชิกพึงพอใจ

สูงสุด  
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จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขางตนสามารถนํามาวิเคราะหและสรุปถึงปจจัยที่เปนมูลเหตุให

โครงการฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานมาไดจนถึงปจจุบัน โดยผลสรุปสามารถ

เรียบเรียงและใหรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังนี้ 

 1. รูปแบบในการรวมกลุมของเกษตรกรที่เกิดขึ้นมาจากความตองการของเกษตรกร ซึ่งถือวามีความสําคัญ

อยางมากสาํหรับองคกรที่ใหความสําคัญกับการรวมมือเปนสําคัญ เชน กลุมเกษตรกร และสหกรณ  

 2. การกําหนดและเลือกใชหลักในการดําเนินงานของกลุม ที่สงเสริมการสรางประโยชนใหแกกลุม สงเสริม

การดําเนินงานของกลุม และมีความสอดคลองกับรูปแบบขององคกร  

 3. การเลือกดําเนินกิจการตามแนวโนมความเปนไปของตลาด  

 4. การมีกิจกรรมในการดําเนินงานที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาครบองคประกอบของกิจกรรมตาม

แนวคิดและทฤษฏีหวงโซคุณคา  

 5. ความสามารถในการตอบสนองความตองการของสมาชิก  
 

เอกสารอางอิง 
กุศล  ทองงาม และคณะ.  2542.  พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ และความสนใจตอการ 

       พัฒนาเกษตรแบบมีสวนรวมของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม.  รายงานการวิจัย.  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

คูแขง บิสสิเนส สคูล.  2541.  การบริหารการตลาด.  กรุงเทพฯ: บริษัทคูแขง จํากัด (มหาชน).  แปลจาก Kotler.  

1997.  Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control.  Saddle River: 

Prentice Hall. 

เทพพนม  เมอืงแมน และสวงิ  สุวรรณ.  2540.  พฤติกรรมองคกร.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพไทยวัฒนาพานชิย. 

ธงชยั  สันติวงษ.  2533.  พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด.  (พมิพคร้ังที ่5).  กรุงเทพฯ: โรงพมิพไทยวฒันาพานิชย. 

ปญญ  พวงเพชร  วชัรอยู.  2526.  แรงจูงใจในการทาํงาน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ลักขณา  สริวฒัน.  2530.  จติวิทยาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพโอเดียนสโตร. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.  2534.  การบริหารการตลาดยุคใหม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพพัฒนาศึกษา. 

ศิริโสภาคย  บูรพาเดช.  2528.  จิตวิทยาธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุภา  ใยเมือง และคณะ.  2539.  ตลาดทางเลือก หุนสวนเพื่อสังคมใหม.  กรุงเทพฯ: เครือขายเกษตรกรรม

ทางเลือก. 

สุวรรณา  ธุวโชติ.  2551.  รวมขอเขียนและมุมมองเกี่ยวกับสหกรณ.  ม.ป.ท. 

อดุลย  จาตุรงคกุล.  2534.  พฤติกรรมผูบริโภค.  (พิมพคร้ังที่ 4).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Demuth.  1993.  Defining Community Supported Agriculture.  (Online).  

http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/csa/csadef.shtml, August 6, 2008. 

Ernest, J. Ligen, R., and Ddaniel.  1980.  Industrial Pyschology.  Englewood Cliff: N.I. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1202 

Mile, and Brown.  2005.  Teaching Direct Marketing and Small Farm Viability: Resource for Instructors.  

(Online).  http://repositories.cllib.org/cgi/viewcontent.ci?article=1029&context=casfs, July 8, 

2008. 

Mullin, Luarie J.  1985.  Management and Organization Behavior.  London: Pitman Company. 

Roth.  2008.  Vegetable Program: Community Supported Agriculture.  (Online) 

 http:// www.umassvegetable.org/food_farming_systems/csa/index.html, July 15, 2008. 

Sharp, Imerman, and Peters.  2002.  Community Supported Agriculture(CSA): 

           Building Community Amoung Farmers and Non-Farmers.  Journal of Extension.   

            vol.  40.  n.  3 (June 2002) (Online).  http://www.joe.org, June 21, 2008. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


