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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
E-mail : Bboy_t29@hotmail.com

คํานํา
การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการใหความสําคัญกับความปลอดภัยดาน
อาหารของผูบริโภค และการมุงแสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกร
จากความตองการของทั้งสองฝายที่สอดคลองกันทําใหทั้งสองฝายเกิดความรวมมือ เพื่อตอบสนองความตองการซึ่ง
กันและกัน โดยรูปแบบการดําเนินงานจะเปนไปในลักษณะที่มีการติดตอโดยตรงระหวางเกษตรกรผูผลิตและ
ผูบริโภค เพื่อสรางความมั่นคงในระบบอาหาร โดยเฉพาะระบบอาหารในทองถิ่น สําหรับการดําเนินงานของ
การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนผูบริโภคที่เขามาเปนสมาชิกตองทําการจายเงินลวงหนาเพื่อเปนคาดําเนินงานใน
การเพาะปลูกของเกษตรกรในชวงตนฤดูเพาะปลูกตามจํานวนที่ตกลงไว สําหรับใหเกษตรกรนําไปใชเปนทุนในการ
ซื้อปจจัยการผลิต และเปนคาแรงในการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยในการจายเงินลวงหนาของผูบริโภคจะเปนการ
รวมรับความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกรอันเปนผลจากปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติ รวมถึงชวยขจัดปญหาใน
เรื่องการตลาดแกเกษตรกร สําหรับสิ่งที่ผูบริโภคจะไดรับเปนการตอบแทน คือ ผลผลิตในฤดูเพาะปลูกนั้นๆ เปนราย
สัปดาหหรือตามขอตกลงที่มีการพูดคุยกันไว รวมถึงการรูถึงที่มาที่ไปของอาหารที่บริโภค และนอกจากนั้นแนวทาง
ของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนยังไดมีการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริโภคและ
เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมใหผูบริโภคไดมีโอกาสชวยงานฟารมและกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความรูแก
ผูบริโภค
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จากลักษณะในการดําเนินงานของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนเห็นไดวา สมควรจะนํามาเปนทางเลือก
หนึ่งในการแกปญหาความความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหมูเกษตรกร ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศที่ตอง
ประสบกับปญหาในเรื่องเงินลงทุน ปญหาความเสี่ยงภัยในการประกอบอาชีพอันเกิดจากสภาพดินฟาอากาศ และ
ปญ หาในเรื่ อ งของการตลาด นอกจากนั้น ยั งสามารถชว ยบรรเทาปญ หาในสว นของความวิ ตกกั ง วลในความ
ปลอดภัยในอาหารที่บริโภคของผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับสุขภาพ ซึ่งนับวันจะมีแนวโนมสูงขึ้น
ดวยแนวคิดของการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชนที่สามารถสรางประโยชนใหแกเกษตกรผูผลิต รวมถึง
ผูบริโภคที่เขารวม ซึ่งทางกลุมเกษตรกร “โครงการผักประสานใจ” ไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรสามารถ
ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

อุปกรณและวิธีการ
เพื่อใหศึกษาปนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลในประเด็นของการเกิดโครงการฯและการดําเนินงานของโครงการฯ
และใชแบบสอบถามสําหรับการรวบรวมขอมูลในประเด็นของแรงจูงใจ และความพึงพอใจของสมาชิกที่เขารวม
โครงการฯ สําหรับขอมูลทุติยภูมิทําการรวบรวมจากเอกสาร สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนขอ มูลที่หนวยราชการและเอกชนไดจัดทําไว 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
ทางกลุมไดเล็งเห็นจึงไดเริ่มนําแนวคิดของ CSA มาประยุกตใชในการดําเนินงานของกลุมอยางจริงจังราวป
2547 โดยใชชื่อโครงการในรูปแบบ CSA ของกลุมวา “โครงการผักประสานใจ” (ภาพที่ 1)
ปญหาเรื่อง
สุขภาพ จากการ
ใชสารเคมี

ปญหาทาการเงิน
เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

การเห็นประโยชน
ของเกษตร
อินทรีย

การสงเสริมจาก
หนวยงาน
ภายนอก(NGO)
กลุมเกษตรกร

การเขาไปมีสวนรวมกับ
CUSO ในการสําวัจัย
ในเรื่อง CSA

การเล็งเห็นถึงประโยชน
ของ CSA

กลุมเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย ภายใตชื่อ
“โครงการผักประสานใจ”

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)
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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 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ
37.0 รองลงมาคือ 11 - 15 ครั้งตอสัปดาหและ 21 - 25 ครั้งตอสัปดาห ซึ่งอยูที่รอยละ 19.6 เทากัน และระดับราคา
ที่กลุมตัวอยางยอมรับไดในการซื้อผักอินทรียที่สูงกวาผักทั่วไปตามทองตลาดที่รอยละ 20. โดยคิดเปนรอยละ 37.0
รองลงมาคือยอมใหสูงกวาราคาทั่วไปที่รอยละ 30 คิดเปนรอยละ 34.8
แรงจูงใจที่มีผลตอการเขารวมโครงการฯ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับประเด็น การมีสวนชวย
ลดมลพิษตอสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร และสามารถทราบถึงแหลงที่มาที่ไปที่แนชัดของผัก
ที่บ ริ โ ภค ในระดั บ เท า ๆกั น ประเด็ นที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ รองลงมา คื อ การมี ส ว นช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การทํ า
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
ในการเข า ร ว มให ก ารสนั บ สนุน โครงการฯ ของสมาชิ ก พบว า แรงจู ง ใจที่มี ค วามสํ า คั ญ ในการเข า ร ว ม
โครงการฯ คือ การมีสวนชวยลดมลพิษตอสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร และการสามารถ
ทราบถึงแหลงที่มาที่ไปที่แนชัดของผักที่บริโภค โดยแรงจูงใจทั้งสองมีความสําคัญในระดับเทาๆ และความพึงพอใจ
ที่สมาชิกมีตอโครงการฯ พบวารูปแบบและวิธีการเพาะปลูกที่ใชระบบเกษตรอินทรียเปนประเด็นที่สมาชิกพึงพอใจ
สูงสุด
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จากผลการศึก ษาตามวั ต ถุป ระสงคข า งตน สามารถนํ า มาวิ เคราะห และสรุ ปถึ งป จจั ยที่ เป นมู ลเหตุ ใ ห
โครงการฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานมาไดจนถึงปจจุบัน โดยผลสรุปสามารถ
เรียบเรียงและใหรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังนี้
1. รูปแบบในการรวมกลุมของเกษตรกรที่เกิดขึ้นมาจากความตองการของเกษตรกร ซึ่งถือวามีความสําคัญ
อยางมากสําหรับองคกรที่ใหความสําคัญกับการรวมมือเปนสําคัญ เชน กลุมเกษตรกร และสหกรณ
2. การกําหนดและเลือกใชหลักในการดําเนินงานของกลุม ที่สงเสริมการสรางประโยชนใหแกกลุม สงเสริม
การดําเนินงานของกลุม และมีความสอดคลองกับรูปแบบขององคกร
3. การเลือกดําเนินกิจการตามแนวโนมความเปนไปของตลาด
4. การมีกิจกรรมในการดําเนินงานที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาครบองคประกอบของกิจกรรมตาม
แนวคิดและทฤษฏีหวงโซคุณคา
5. ความสามารถในการตอบสนองความตองการของสมาชิก
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