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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดของการเกษตรเชิงพหุภารกจิ 

 การเกษตรเชิงพหุภารกิจเกิดข้ึนบนเวทีระหวา่งประเทศ ในช่วงตน้ปี 1992 ท่ี Rio Earth Summit  
ณ ประเทศบราซิล ไดถู้กก าหนดค านิยามไวว้า่ “พหุภารกิจ เป็นมุมมองทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะ 
ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงดา้นอาหารและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน” แนวคิดของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ (Multifunctional Agriculture) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเนน้การสร้างคุณค่าของสินคา้และผลิตภณัฑ ์
ท่ีนอกเหนือจากอาหารและเส้นใยท่ีมาจากการเกษตร (Nilsson et al., 2008) นอกจากน้ียงัเน้นการ
พฒันาโดยค านึงถึงภารกิจท่ีเช่ือมโยงทั้งในเชิงสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน เพื่อการผลิตพืช อาหาร 
และธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งบทบาทเชิงสังคมในการคงไวซ่ึ้งระบบนิเวศน์เกษตรและวฒันธรรมชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมท่ีหลากหลาย อนัได้แก่ การเป็นแหล่งคงไวซ่ึ้ง
ความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตว ์ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม เป็นส่วนเสริมสร้างระบบของการคา้ท่ีเป็น
ธรรม รวมทั้งเป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาชนบท จึงนบัเป็นนโยบายเชิงทางเลือกหน่ึง อนัเป็น
แหล่งท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมท่ีหลากหลายตลอกจนการพฒันาดา้นเกษตรท่ีก่อให้เกิดผล
ย ัง่ยนืต่อไป 

 ความคาดหวงัท่ีส าคญัท่ีจะได้จากการท าการเกษตรเชิงพหุภารกิจตามท่ี Romstad et al. (2000), 
Brad (2000), Cahill and Shobayashi (2000), Nilsson et al. (2008) ได้ ให้ ค  าจ  ากัด ค วามไว้ ซ่ึ ง มี
รายละเอียดท่ีเหมือนกนัดงัน้ี 

2.1.1 เป็นระบบการเกษตรซ่ึงคงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาหรือปกป้องพื้นท่ี
ทางการเกษตร 

2.1.2 เป็นระบบการเกษตรท่ีให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและความมัน่คงทางดา้นอาหาร 
ซ่ึงแสดงออกไดจ้ากการมีปริมาณอาหารเพียงพอส าหรับบริโภคทั้งภายในครัวเรือนและ
ชุมชน คุณภาพและความปลอดภัยท่ีหลากหลายครบถ้วนตามหลักโภชนาการและ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละชุมชน มีระบบการผลิตท่ีเก้ือกูลและรักษาความสมดุล
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ของระบบนิเวศน์ มีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีระบบการจดัการผลผลิตท่ีสอดคลอ้ง
เหมาะสม เป็นธรรม มีการกระจายอาหารอย่างทัว่ถึง ทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งมีความมัน่คงทางการผลิต ท่ีครอบคลุมทั้งท่ีดิน น ้ า และทรัพยากรเพื่อการผลิต 
ตลอดจนการสร้างความมัน่คงในอาชีพแก่เกษตรกรผูผ้ลิตดว้ย 

2.1.3 เป็นระบบการเกษตรท่ีส่งเสริมให้มีการพฒันาชุมชนท้องถ่ินได้อย่างย ัง่ยืน เป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในชุมชนของตนเอง สร้างชุมชนให้เขม้แข็ง ลดการ
ยา้ยถ่ินฐาน ชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ รวมถึงการเสริมสร้างระบบการค้าสินค้า
เกษตร ท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรท่ีไม่หวงัก าไรเป็น
ผูด้  าเนินการ ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับราคาท่ีเป็น
ธรรม และมีรายได้ท่ีเหมาะสม รวมทั้งการสร้างความเขม้แข็งทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 ทฤษฎีการบริโภค เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้และการ
บริการ ว่าถา้ผูบ้ริโภคมีรายได้จ  ากดัจะมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการอย่างไรและ
สาเหตุอะไรท่ีท าให้ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปซ้ือสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน เม่ือราคาสินคา้และบริการมีการ
เปล่ียนแปลง โดยการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และบริการชนิดต่างๆ เป็นไปเพื่อให้ตนเองได้รับ
ความพอใจสูงสุด (Utility Maximization) ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัและสามารถจดัล าดบั
ความชอบ (Preferences) ส าหรับสินค้าแต่ละชนิดได้ชัดเจนและทราบว่าสินคา้และบริการชนิดใด
ตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลได้มากกว่ากนั โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งท าการเลือกระหว่าง
สินค้า 2 ชนิด การตัดสินใจของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยู่กับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคหรือท่ี
เรียกวา่ความพึงพอใจ และคุณสมบติัของสินคา้ (Kotler, 1997) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชท้ฤษฎีดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาเป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการ
วิเคราะห์ในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบของการเกษตร
เชิงพหุภารกิจในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงรูปแบบการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ รวมทั้งสามารถอธิบายถึงมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค ท่ีเกิดจากการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ และระดับคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ภายใต้สถานการณ์ท่ีมี
ทางเลือกท่ีมากกว่า 1 ทางเลือก และภายใตข้อ้จ ากดัทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคด้วย 
(Lancaster, 1966) 
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2.3 ทฤษฎคีวามพงึพอใจของผู้บริโภค 

 Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กบัประโยชน์หรือคุณค่าท่ีรับรู้ไดจ้าก
การใช้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ซ่ึงหากประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้ผูบ้ริโภคจะรู้สึกไม่พอใจในสินค้าหรือผลิตภณัฑ์นั้น 
ในทางตรงกันข้ามหากประโยชน์ท่ีได้รับมีความสอดคล้องหรือเกินกว่าท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้
ผูบ้ริโภคก็จะมีความพึงพอใจ ซ่ึงระดบัของความพึงพอใจนั้น ประกอบดว้ย 3 ระดบั ดงัน้ี โดยเป็นการ
เปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้ กบัการใหคุ้ณค่าท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั  

2.3.1 ถา้คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ต ่ากวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 

2.3.2 ถา้คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้เท่ากบัความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกพอใจ 

2.3.3 ถ้าคุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้สูงกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกพอใจเป็น
อยา่งมาก 

 ดงันั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึง
ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นได้รับในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือได้รับความส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ 

2.4 แนวคิดการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 

 การประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มถือวา่เป็นความตระหนกัของมนุษยท่ี์จะมีกลไกส าหรับควบคุมการ
บริหารโครงการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
ส าคญั เพื่อให้มีการระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเสียหายให้กบัส่ิงแวดล้อมอย่างมากจนท าให้คุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ต้องเส่ือมถอยลงไป ดังนั้ นการจัดท าข้อมูลและแนวทางของการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดล้อมจึงมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการส่ือสารระหวา่งบุคคลในสังคม โดยส่ิงมีชีวิต
ชนิดอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้เป็นแต่เพียงความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดจากฝ่าย
มนุษยแ์ต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  

 แนวคิดการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วิธีหลกั 
ๆ ไดแ้ก่ 

2.4.1 วิธีการเปิดเผยความพึงพอใจ (state preference approach: SP) เป็นการประเมินโดยตรง 
(direct approach) เพราะเป็นการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคโดยตรง โดยผูบ้ริโภค
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จะแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดภายใตข้อ้จ ากดัของรายไดห้รือตอ้งการบริหารค่าใชจ่้าย
ให้เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดภายใตอ้รรถประโยชน์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงวิธีน้ีจะประเมินไดท้ั้งมูลค่าจาก
การใช ้(use value) และมูลค่าจากการไม่ไดใ้ช ้(non-use value) การประเมินโดยอาศยัการ
สร้างสถานการณ์สมมติด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ความเต็มใจรับการชดเชยของ
บุคคลท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ ซ่ึงวิธีการน้ีประกอบดว้ย 1) วิธีการประเมินดว้ยการ
ส ร้างตลาดสมมติ  (hypothetical or simulated market) หรือท่ี เรียกกันว่า contingent 
valuation method (CVM) และ 2) วิธีการประเมินด้วยแบบจ าลองทางเลือก (choice 
modeling) หรือท่ีเรียกกนัในช่ือ attribute-based method (ABM) ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานมา
จากเทคนิควธีิการวิเคราะห์ความชอบ หรือความเอนเอียงท่ีจะชอบของกลุ่มคน (conjoint 
analysis) 

2.4.2 วธีิการสังเกตจากความพึงพอใจ (revealed preference approach: RP) เป็นวิธีการประเมิน
โดยออ้มท่ีอาศยัการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีสะทอ้นความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาผ่านการบริโภคหรือใช้ประโยชน์สินคา้
และบริการท่ีมีอยูใ่นตลาด ซ่ึงสินคา้เอกชนเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง โดยความเก่ียวขอ้งอาจอยูใ่นรูปการใชป้ระกอบกนัหรือการใชท้ดแทนกนั 
ซ่ึงวธีิการประกอบดว้ย  

1) วิธีการประเมินมูลค่าตลาดโดยตรง (conventional market) อาศยัความสัมพนัธ์เม่ือ
สินคา้และบริการจากส่ิงแวดลอ้มซ่ึงถูกใชป้ระโยชน์โดยสังคมสามารถซ้ือขายไดใ้น
ตลาดเพราะมีราคาปรากฏ การเปล่ียนแปลงสถานภาพของส่ิงแวดลอ้มท าให้ผลผลิต
ท่ีสามารถซ้ือขายได้ในตลาดดงักล่าวตอ้งเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะใช้มูลค่า
ตลาดของผลผลิตนั้น ๆ ประเมินไดโ้ดยตรง เพราะเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไปปริมาณ
หรือคุณภาพสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งก็เปล่ียนแปลงด้วย เทคนิคการประเมินค่าในกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่ วิธีการวดัการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการผลิต (change in productivity 
method) การวดัตน้ทุนของความเจ็บป่วย (cost of illness method) การวดัมูลค่าของ
การปรับตัวของผู ้บริโภค เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงหรือป้องกันไม่ให้ต้องเผชิญกับ
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (averting/avoidance cost method)เป็นตน้ 

2) วิ ธีการประ เมินจากตลาด ท่ี เป็นตัวแทน  (surrogate market) เป็นกรณี ท่ี การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด
หรือมีผลต่อราคาดุลยภาพของสินคา้นั้น ๆ เพราะเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  
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อุปสงค์และอุปทานของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งก็เปล่ียนแปลงดว้ย เทคนิคในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
วิธีการวดัต้นทุนในการเดินทาง เพื่อไปท่องเท่ียว (travel cost method) วิธีการวดั
มูลค่ าท รัพย์สิ น  (property value method) และฟั งก์ชั่นการผลิตในครัว เรือน 
(household production function) เป็นตน้ 

3) วิธีการโยกยา้ยผลประโยชน์ (Benefit Transfer Approach) เป็นวิธีการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มโดยใชมู้ลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผูอ่ื้นประเมินไวแ้ลว้จากสถานท่ีอ่ืน
มาปรับค่าตามความแตกต่างของสภาพแวดล้อมหรือสภาพทางสังคมเป็นวิธีท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าไดทุ้กประเภท เพราะวธีิน้ีไม่ตอ้งท าการส ารวจ
หรือเก็บขอ้มูลภาคสนาม จึงเป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม
อยา่งกะทนัหันและตอ้งการขอ้มูลอยา่งเร่งด่วนในการตดัสินใจด าเนินการ และไม่มี
เวลามากพอในการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีทางตรง ซ่ึงตอ้งใช้
เวลาและงบประมาณท่ีสูงกวา่มาก 

 ส าหรับแนวทางในการพิจารณาว่าการเลือกเทคนิคในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ใดท่ี
เหมาะสมนั้น จะอาศยัแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีเร่ิมจากการพิจารณาบทบาทหนา้ท่ีและการใชป้ระโยชน์ หาก
เป็นมูลค่าจากการไม่ไดใ้ชก้็จะใชว้ิธีการให้เปิดเผยความพึงพอใจหากเป็นมูลค่าจากการใชท้รัพยากร
หายากหรือมีการทดแทนจากสินค้าเอกชนได้น้อยก็ยงัใช้วิธีการให้เปิดเผยความพึงพอใจอยู ่
นอกเหนือจากนั้นสามารถประเมินมูลค่าจากการใชด้ว้ยวิธีการสังเกตความพึงพอใจได ้โดยการศึกษา
คร้ังน้ีได้ประเมินมูลค่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้วยวิธีการประเมินโดยตรง โดยอาศยัเทคนิค
แบบจ าลองทางเลือก 

2.5 แนวคิดและทฤษฎพีืน้ฐานของแบบจ าลองทางเลอืก (Choice Modeling: CM) 

 วิธีการแบบจ าลองทางเลือก เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ในการค านวณหาค่าความเต็มใจจ่าย 
(Willingness to pay: WTP) หรือความเต็มใจยอมรับค่าชดเชย (Willingness to accept: WTA) เม่ือ
ปริมาณหรือคุณภาพของสินคา้หรือสินคา้ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป โดยการสมมติสถานการณ์ท่ี
เสมือนเกิดข้ึนจริง (Hypothetical Situation) เพื่อใหต้วัแทนผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีผูบ้ริโภค
ชอบมากท่ีสุด โดยอยูบ่นพื้นฐานของคุณลกัษณะต่างๆ และมีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกข้ึนไป วิธีน้ี
สามารถประเมินมูลค่าทางเลือกหลายทางเลือกพร้อมกนัได ้และสามารถหาราคาแฝงของคุณลกัษณะ
ต่างๆ ท่ีประกอบเป็นสินค้าชนิดนั้น นอกจากน้ียงัสามารถใช้หามูลค่ารวมของการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของสินคา้ไดด้ว้ย ซ่ึงทางเลือกต่างๆ ท่ีตวัแทนผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกนั้น ถูกรวบรวมไวใ้นรูป
ของชุดทางเลือก (Choice set) โดยอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกจะเป็นผลรวมของ
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อรรถประโยชน์ในแต่ละคุณลกัษณะของทางเลือก ดงันั้นผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีตนเอง
ไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด จากนั้นเม่ือไดอ้รรถประโยชน์จากทางเลือกต่างๆ แลว้จะน ามาแปลงให้
อยู่ในรูปของความน่าจะเป็นท่ีจะเลือก ซ่ึ งอยู่ใน รูปของการแปลงข้อมูลแบบโลจิต (Logit 
transformation) โดยมีค่าประมาณความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 กล่าวคือ ความน่าจะเป็นท่ี
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในทางเลือกท่ีตนเลือกมากกว่าทางเลือกท่ีเป็นทางเลือกฐาน (Status Quo) 
หรือทางเลือกอ่ืนๆ 

 ทฤษฎีพื้นฐานของแบบจ าลองทางเลือก มีตน้ก าเนิดมาจากการสร้างแบบจ าลองทางเลือกท่ีมาจาก
งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของ Thurstoneในปี 1920 และอยู่ใตก้รอบทฤษฎี
อรรถประโยชน์แบบสุ่ม (random utility theory) ซ่ึงไดถู้กพฒันาข้ึนคร้ังแรกโดย Luviereและ Hensher
ในปี 1982 และ ต่อมามีการพฒันาโดย Luviereและ Woodworth ในปี 1983 ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวถูก
เรียกวา่ “แบบจ าลองทางเลือก” (choice modeling) ซ่ึงทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัแบบจ าลองทางเลือกนั้น 
คือ ทฤษฎีความต้องการคุณลักษณะของ Lancaster (Lancaster’s characteristics theory of demand) 
เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีมาจากคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีประกอบเป็นสินคา้ โดย Lancaster 
(1966) ไดก้ล่าววา่ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใชปั้จจยัเชิงกายภาพหรือวตัถุประสงคบ์างประการในการ
เลือกซ้ือสินคา้นั้น หรือเรียกไดว้่าเป็นทฤษฎีความพึงพอใจแบบสุ่มนัน่เอง (Random Utility Theory) 
โดยฟังก์ชันความพอใจมีลักษณะเกิดข้ึนอย่างสุ่ม คุณลักษณะของผูบ้ริโภคแต่ละคน (Individual 
Characteristic) ท่ีมีความเหมือนกนัทุกประการ อาจตดัสินใจในการบริโภคแตกต่างกนั เม่ืออยูภ่ายใต้
สถานการณ์เดียวกนั ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคคนเดียวกนัอาจตดัสินใจในการเลือกบริโภคแตกต่างกนั 
เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกันแต่คนละช่วงเวลา (Mansky, 1977) ดังนั้ นเม่ืออรรถโยชน์ของ
ผูบ้ริโภคเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random utility) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภคสินค้าหรือบริการ เพื่อให้
อรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงสุด (Maximize expected utility) ภายใตข้อ้จ ากดัของงบประมาณ
หรือรายไดท่ี้มีอยูห่รือขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา 

 ในการหาระดบัอรรถประโยชน์หรือความพอใจนั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณสินคา้ท่ีใชบ้ริโภค ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีสังเกตหรือวดัไดย้าก ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจึงมีผูพ้ยายามท่ีจะวดัความพอใจในสินคา้โดย
การใช้ระดบัราคาและรายได้ของผูบ้ริโภคเป็นตวัก าหนดซ่ึงสามารถสังเกตหรือค านวณได้ง่ายกว่า 
ดงันั้นฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ทางออ้ม (Indirect Utility Function) จึงเป็นฟังก์ชัน่ท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคกบัราคาสินค้าและรายได้ ซ่ึงทฤษฎีความพึงพอใจแบบสุ่ม ได้แบ่ง
ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของบุคคลท่ี i ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีก าหนดได้ชัดเจน (Deterministic 
หรือ Systematic Component) และส่วนท่ีไม่สามารถอธิบายได้ (Random Component) ซ่ึงอยู่ในรูป
ของค่าความคลาดเคล่ือน ( i ) ซ่ึงอรรถประโยชน์ส่วนท่ีไม่สามารถสังเกตได้น้ีเป็นค่าตวัแปรสุ่ม 
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(random variable) จึงท าให้อรรถประโยชน์ Ui เป็นตัวแปรท่ีมีค่าสุ่มไปด้วย (Champ et al., 2002) 
แสดงตามสมการท่ี (1) 

     iii VU       (1) 

 โดยท่ี  Ui  หมายถึง อรรถประโยชน์ทางออ้มท่ีไดรั้บจากทางเลือกท่ี i 

  Vi  หมายถึง ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ทางออ้มในส่วนท่ีก าหนดไดช้ดัเจนจากทางเลือกท่ี i 

  i  หมายถึง ทางเลือก โดยท่ี i มีค่าเท่ากบั 1…., n  

  εi  หมายถึง อรรถประโยชน์ท่ีอยูใ่นรูปค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม โดยมีค่าเฉล่ีย  

   เท่ากบั 0 และมีการแจกแจงแบบอิสระและมีลกัษณะเหมือนกนั (Independently and  

   Identically Distributed: IID) กบัการแจกแจงแบบค่าสูงสุด (Extreme Value) ชนิดท่ี 1 

 โดยทัว่ไป ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางออ้ม (Vij) จะถูกก าหนดให้อยูใ่นรูปแบบสมการเส้นตรง 
ซ่ึงอรรถประโยชน์ทางออ้มดงักล่าวถูกก าหนดมาจากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของทางเลือกท่ี i (Xin) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของผู ้บ ริโภคท่ี  j (Champ, et.al., 2002; 
McFadden, 1974 อา้งใน Seenprachawong, 2002) แสดงตามสมการท่ี (2) 

    
 


N

n

H

h

ijhhinnij PXV
1 1

     (2) 

 โดยท่ี Xin  หมายถึง คุณลกัษณะท่ี n ของทางเลือกท่ี i, i = 1,…., C โดยท่ี C = 1, 2,…., C 

  βn  หมายถึง สัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะท่ี n 

  Zjh  หมายถึง คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี h ของผูบ้ริโภคคนท่ี j, h = 1,2,….,H  
และ j คือ จ านวนผูบ้ริโภค j = 1,…, J 

  γh  หมายถึง สัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี h ของผูบ้ริโภค 
   คนท่ี j 
  Pi  หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเป็นตวัเงิน (ราคา) ของทางเลือกท่ี i (บางการศึกษาพิจารณา 

ค่าใชจ่้ายของทางเลือกท่ี i) 

    หมายถึง สัมประสิทธ์ิของปัจจยัดา้นราคา (อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของเงินตรา) 
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2.6 แบบจ าลองทางเศรษฐมิติของวธีิการทดลองทางเลอืก  

 ในแบบจ าลองทางเลือก จะก าหนดให้ผูบ้ริโภคเผชิญกบัทางเลือกท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป โดยผูบ้ริโภคจะเลือกทางเลือกท่ีให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด โดยก าหนดให้ Yij เป็นตวัแปร
พฤติกรรมตอบรับ (Response variable) ท่ีแสดงระดับอรรถประโยชน์ทางอ้อม (Vij) ในการเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของตวัแปรอิสระและตวัแปรคาดเคล่ือน (εij) ดงัสมการท่ี (3)  

    ijijij VY        (3) 

 การตดัสินใจในการเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกท่ี i ของผูบ้ริโภคคนท่ี j นั้น จะข้ึนอยูก่บัเวกเตอร์
ของคุณลกัษณะของสินคา้ในทางเลือกท่ี i โดยเวกเตอร์ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภค
คนท่ี j และราคาในการเลือกทางเลือกท่ี i นั้น เขียนเป็นสมการทัว่ไปไดต้ามสมการท่ี (4) 

    



H

h
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n
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    (4)  

 โดยท่ี  Yij   มีลกัษณะเป็นตวัแปรหุ่น ท่ีสะทอ้นการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี i ของผูบ้ริโภคท่ี j
กล่าวคือ จะเท่ากบั 1 ถ้าผูบ้ริโภคคนท่ี j เลือกทางเลือกท่ี i และ เท่ากบั 0 เม่ือผูบ้ริโภคคนท่ี j เลือก
ทางเลือกอ่ืน ๆ 

 ทั้งน้ีภายใตท้ฤษฎีความพึงพอใจแบบสุ่ม ผูบ้ริโภคจะเลือกทางเลือกท่ี i ถา้ ci UU   เม่ือ in     
ดงันั้นการหาความน่าจะเป็นท่ีทางเลือก i จะถูกเลือก จ าเป็นตอ้งก าหนดให้ค่ารบกวนของทุกทางเลือก
มีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์นอกจากน้ียงัให้มีการแจกแจงแบบอิสระและมีลกัษณะเหมือนกนักบัการแจก
แจงแบบค่าสูงสุดชนิดท่ี 1 (a Gumbel distribution) ซ่ึงมีฟังก์ชัน่การแจกแจงแบบสะสม (cumulative 
distribution function: CDF) ดงัสมการท่ี (5) 

         eF ij exp      (5) 

 ขอ้ก าหนดดงักล่าวสามารถเปล่ียนความน่าจะเป็นให้อยู่ในรูป Logistic (McFadden, 1974) ดัง
สมการท่ี (6) 
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   (6) 

 จากสมการ  λ คือ พารามิเตอร์ท่ีเป็นอตัราส่วน (Scale parameter) ซ่ึงเท่ากับส่วนกลับของค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าการกระจายในตวัรบกวน เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบติั IID จึงไดก้ าหนดให้
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เป็นค่า parameter ท่ีมีค่าเท่ากบั 1 (Ben-Akivaet al., 1985) ดงันั้น ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือก
ทางเลือก i จากทางเลือกทั้งหมด C ทางเลือก สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการทัว่ไป ไดด้งัสมการท่ี 
(7) 
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 การทดลองทางเลือกเป็นการให้ผูบ้ริโภคเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากจ านวนทางเลือกใน
กลุ่มเดียวกนั จึงมีขอ้สมมติท่ีส าคญัคือ การเลือกทางเลือกจากกลุ่มของทางเลือกตอ้งเป็นอิสระจาก
ทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ เก่ียวข้อง เรียกว่า คุณสมบัติ Independence from irrelevant alternative (IIA) คือ 
ความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะเลือกระหวา่ง 2 ทางเลือกจะตอ้งไม่ถูกช้ีน าหรือเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางเลือกอ่ืน (McFadden, 1974) 

 แบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข (Conditional logit model) เม่ือทางเลือกประกอบไปด้วย
คุณลกัษณะดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกในแต่ละทางเลือก ดงันั้น
แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์คือ แบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข ซ่ึงไดถู้กพฒันามา
จากแบบจ าลองโลจิตท่ีสามารถจดัการกบัทางเลือกมากกว่าสองทางเลือก (Multinomial logit model: 
MLN) ซ่ึงจากเดิมนั้นแบบจ าลองขา้งตน้เป็นการศึกษาตวัแปร x ท่ีเป็นเพียงตวัแปรคุณลกัษณะของ
บุคคล โดยไม่รวมถึงตวัแปรคุณลกัษณะของทางเลือก ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาแบบจ าลองโลจิตแบบมี
เง่ือนไขข้ึน เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบจ าลองดงักล่าว โดยแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไขน้ีมีขอ้
สมมติว่า การเลือกทางเลือกจากกลุ่มของทางเลือกต้องเป็นอิสระจากทางเลือกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
เรียกว่าคุณสมบติั IIA (independence of irrelevant alternatives) กล่าวคือ ความเป็นไปได้ระหว่าง 2 
ทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกต้องไม่ถูกช้ีน าจากทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงแบบจ าลองน้ีเป็นแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการวเิคราะห์ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้ากคุณลกัษณะดา้น
ต่างๆ ของสินค้า โดยใช้วิธีการประมาณค่าด้วยวิธีการภาวะความควรจะเป็นสูงสุด (maximum 
likelihood) โดยมีฟังกช์นั Log-likelihood ดงัสมการท่ี (8) (Greene, 1997; Bateman, et al., 2002)  

    
 

 


 




J

j

C

c
C

c

cj

ij

ij

V

V
YL

1 1

1

exp

exp
loglog    (8) 



 

14 

 การประมาณค่าตามแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไขน้ี จะใชว้ิธีการประมาณค่าดว้ยวิธีความควร
จะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) เพื่อให้ไดค้่าประมาณของ  , และ   ซ่ึงมี
ฟังกช์ัน่ log-likelihood ดงัน้ี     
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   (9) 

 จากสมการท่ี 9 ข้างต้น เม่ือเพิ่มตัวแปรค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือก (ASC) และค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ และปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมเขา้ไป ทั้งน้ี Morrison et al. (1999) พบวา่ ปัจจยั
ด้านคุณลักษณะของสินค้าและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธพลต่อการเลือก
ทางเลือกแต่ถูกละเลยไป ดงันั้นการสร้างค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกส าหรับทางเลือกใด ๆ ข้ึนนั้น จะเป็น
การลดผลกระทบของการละเลยปัจจยับางตวัท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณาลงได ้โดยการเพิ่มตวัแปรค่าคงท่ี
เฉพาะทางเลือก สามารถเขียนเป็นสมการฟังกช์ัน่อรรถประโยชน์ทางออ้มไดด้งัน้ี 
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 ดงันั้น เม่ืออรรถประโยชน์ดงักล่าว เกิดข้ึนอยา่งสุ่มและมีการรวมเอาส่วนท่ีไม่สามารถ สังเกตได ้
หรือส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีมีการแจกแจงเดียวกนั และเป็นอิสระต่อกนั เขา้ไวด้ว้ยกนัวิธีการ
วิเคราะห์ท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข ท่ีเสนอคร้ังแรกโดย 
McFadden (1974) วิธีการน้ีเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีอรรถประโยชน์ทางออ้มและทางเลือก
ท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนัตามคุณสมบติั IIA  คุณสมบติัน้ีไดก้ าหนดให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกจาก 
subset ของทางเลือกข้ึนอยู่กบัชุดทางเลือกท่ีให้เลือกเท่านั้น และให้เป็นอิสระจากทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมี
อยู่ กล่าวคือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับทางเลือกท่ี i และ j จะมีค่าเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะมี
ทางเลือกเพิ่มข้ึนหรือลดลงเท่าใดก็ตาม จากคุณสมบติัขอ้น้ีแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองโลจิตแบบมี
เง่ือนไข จะมีความอคติ (biased) เม่ือน าไปใชใ้นการศึกษากรณีสินคา้หรือทางเลือกท่ีสามารถทดแทน
กนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามหากมีการละเมิดคุณสมบติั IIA สามารถใช้แบบจ าลอง ทางเลือกท่ี
เป็น Nested แทนได้ ซ่ึงก็จะมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์และเหมาะสมกับกรณีสินค้า หรือ
ทางเลือกท่ีพิจารณาสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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2.7 แนวคิดการประเมินผลความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง (Goodness of fit) 

 ในการแปลผลอารี (2549) ไดเ้ขียนอธิบายการประเมินความน่าเช่ือถือหรือความสามารถใน
การก าหนดของแบบจ าลองว่า สามารถสะท้อนความสัมพนัธ์ของตวัแปรจากข้อมูลตวัอย่างได้ดี
เพียงใด คงเป็นไปในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการประเมินในแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น ขณะเดียวกนั
จากการศึกษาของอคัรพงศ ์(2555) ไดอ้ธิบายแนวคิดการประเมินผลความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติไวว้่า เป็นการประเมินความเหมาะสมและความน่าเช่ือถือของวิธี
ประมาณคา่และค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากวธีิดงักล่าว ทั้งน้ีวธีิท่ีนิยมใชใ้นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจ าลองโลจิทหลายทางเลือก (Multinomial logit models) และแบบจ าลองโลจิทแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional logit models) ประกอบดว้ย 

2.7.1 การตรวจสอบทางดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นการตรวจสอบว่าคุณสมบติัของค่า
สัมประสิทธ์ิ ท่ีไดจ้ากการประมาณค่าเป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หรือไม่โดย
พิจารณาทั้งเคร่ืองหมาย (ทิศทาง ความสัมพนัธ์) และขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิ 

2.7.2 การตรวจสอบทางด้านสถิติเป็นการพิจารณาค่าสถิติการตดัสินใจว่าอยู่ในเง่ือนไข
ทางสถิติ หรือไม่ ค่าสถิติการตดัสินใจท่ีส าคญัและนิยมใช ้(นงคราญ, 2551) ไดแ้ก่ 

1) การพิจารณาค่าผลคูณของฟังก์ชั่นการแจกแจง โดยเปรียบเทียบระหว่าง
แบบจ าลองแต่ละอนัว่า แบบจ าลองใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยพิจารณา
จากการท่ีค่า Log likelihood function ของแบบจ าลองนั้นมีค่าติดลบน้อยท่ีสุด 
แสดงวา่แบบจ าลองดงักล่าวมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย 

2) การทดสอบความเป็นเชิงเส้นหรือการทดสอบสถิติเก่ียวกบัตวัแปรอิสระทุกตวั
ในแบบจ าลองว่าค่ าสัมประสิท ธ์ิจากตัวแปรท่ีใช้ในการประมาณค่าใน
แบบจ าลองไม่มีค่าเท่ากับศูนย ์ท่ีเรียกว่าการทดสอบทางสถิติของWald ทั้งน้ี
ค่าสถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาคือ ค่า Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

3) การวดัความแม่นย  าของแบบจ าลองจากการค านวณค่า McFadden R2 ซ่ึงเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองท่ีไม่มีตวัแปรอิสระกบัแบบจ าลองท่ีมีตวัแปร
อิสระโดยก าหนดให้   log L1 และ  log L0 เป็นค่ าสู งสุดของ log likelihood 
function ท่ีมีตวัแปรอิสระและไม่มีตวัแปรอิสระตามล าดบั ซ่ึง log L1  log L0 ถา้
ค่าทั้ งสองแตกต่างกันมากหมายถึงความสามารถของแบบจ าลองท่ีมีตวัแปร
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อิสระจะเพิ่มสูงข้ึนทั้งน้ีค่า McFadden R2 ของแบบจ าลองท่ีเหมาะสมจะควรอยู่
ในช่วง 0.2 - 0.4 (Industrial Intelligence Unit, 2008) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  

0

12

log

log
1

L

L
McFaddenR   

2.8  การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกนิการชดเชย (Compensating Surplus)  

 การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกินการชดเชย เป็นมูลค่าในรูปของตวัเงินท่ีวดัไดจ้าก
การเปล่ียนแปลงหรือการจดัสรรทรัพยากรของสังคมใหม่ โดยการทดแทนกนัของคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ซ่ึงประกอบกนัข้ึนเป็นทางเลือกในการจดัสรรทรัพยากรท่ีศึกษา เช่น มูลค่าของการปรับปรุงสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึนกว่าสถานการณ์ปัจจุบนั โดยวดัจากความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค 
(Willingness to pay: WTP) เพื่อปรับปรุงสินคา้หรือคุณลกัษณะนั้น ๆ ให้ดีข้ึน ดงันั้นการวดัส่วนเกิน
จึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงวดัโดยใชส่้วนเปล่ียนแปลงการชดเชย หลกัการโดยทัว่ไปในการวดัส่วนเกิน
การชดเชย คือ การวดัจ านวนเงินท่ีจะตอ้งน ามาจากผูบ้ริโภคเม่ือสถานการณ์ปัจจุบนัดีข้ึน โดยให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเท่ากบัสถานการณ์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง (สถานการณ์ฐาน) 
 นอกจากน้ี การวดัส่วนเปล่ียนแปลงการชดเชยยงัสามารถวดัไดจ้ากการท่ีความพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการวดัส่วนเกินการชดเชยจึงเป็นการวดัจ านวนเงินท่ีจะจ่ายให้ผูบ้ริโภคเพิ่ม
ให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเท่ากบัระดบัเดิมก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตท่ีสะทอ้น
มุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ซ่ึงเรียกวา่ ความเตม็ใจจ่ายนัน่เอง 
 การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกินการชดเชยเม่ือมีการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะในการ
ทดลองทางเลือก สามารถหาไดจ้ากสมการท่ีพฒันาโดย (Hanemane, 1984)  

    







 

 Ci

V

Ci

V ii eeCSWTP 01 lnln
1


   (11) 

 เม่ือ   คือ ความพอใจส่วนเพิ่มของรายได ้(Marginal utility of income) ซ่ึงเท่ากบัส่วนกลบัของ
ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีเป็นตวัเงินหรือราคาทางเลือกนั่นเอง ส่วน Vi0 และ Vi1 คือ ความพอใจ
ทางออ้ม (Indirect utility) ก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ จากสมการท่ี 11 สามารถเขียน
ใหม่ไดเ้ป็น 
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 ในสมการท่ี 12 แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชัน่ความพอใจเชิงเส้น (Linear utility function) ซ่ึงอตัราการ
ทดแทนกัน (Marginal rate of substitution) ระหว่าง 2 คุณลักษณะจะหาได้จากสัดส่วนของค่า
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สัมประสิทธ์ิของทั้ง 2 คุณลกัษณะ (Hensher and Johnson, 1981) เม่ือแปลง  ให้อยูใ่นรูปของตวัแปร
ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นตวัเงิน  เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจสามารถเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 

     01

1
ii VVCSWTP 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ค่าความพอใจทางออ้มท่ีเพิ่มข้ึนก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะเพื่อ
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยค่า (Vi0 – Vi1) คือ คุณลักษณะก่อนและหลังการ
ปรับเปล่ียนนัน่เอง กล่าวคือ สามารถประเมินค่าความเตม็ใจจ่ายเม่ือมีการปรับปรุงคุณลกัษณะให้ดีข้ึน
จากระดบัหน่ึงไปยงอีกระดบัหน่ึง เช่น มูลค่าความเตม็ใจจ่ายเพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต
จากท่ีมีการใชส้ารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 

 นอกจากนั้นแบบจ าลองโลจิทแบบมีเง่ือนไข ท่ีไดจ้ากการประมวลผล สามารถน าไปประยุกตห์า
ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือก (Proability) ในทางเลือกหน่ึง ๆ จากจ านวณทางเลือกทั้งหมดท่ีก าหนดใหใ้น
สถานการณ์หน่ึง  

2.9 การหาความน่าจะเป็นในการเลอืกทางเลอืกต่าง ๆ 

 ในการหาความน่าจะเป็นของทางเลือก เพื่อให้ผูบ้ริโภคน ามาซ่ึงการเลือกทางเลือกท่ีตนพึงพอใจ
มากท่ีสุดนั้น Mcfedden (1984) ไดก้ าหนดสมการให้อยูใ่นรูปแบบของโลจิตแบบมีเง่ือนไข ดงัสมการ
ท่ี 14 ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนในการค านวณดงัน้ี 

2.9.1 ท าการแทนค่าตวัแปรของปัจจยัต่าง ๆ ในแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไขท่ีได้จาการ
ประมวลผลในแต่ละทางเลือกในชุดทางเลือกนั้น (Choice set) ท าให้ไดอ้รรถประโยชน์
ทางออ้ม (V) ของทางเลือกนั้น ๆ  

2.9.2 หาค่าเอกซ์โพเนนเชียลของอรรถประโยชน์ทางออ้มในแต่ละทางเลือก 

2.9.3 หาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือก โดยการหารค่าเอกซ์โพเนนเชียลของแต่ละ
ทางเลือกดว้ยผลรวมของค่าเอกซ์โพเนนเชียลของทุกทางเลือกในชุดทางเลือก 

 โดยการหาความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกทางเลือก i ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีให้ความพึงพอใจ
สูงสุด จากทางเลือกทั้งหมด C ทางเลือก ตามรูปของสมการแจกแจงแบบโลจิทติก ท่ีเรียกวา่สมการโล
จิทแบบมีเง่ือนไข ดงัสมการท่ี (14) 
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2.10 ความเอนเอยีงทีเ่กดิจากการใช้แบบจ าลองทางเลอืก 

 แบบจ าลองทางเลือก เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งใช้เวลาในการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดในระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั และบางคร้ังการพิจารณาเลือกของ
กลุ่มตวัอย่างนั้ น ยงัไม่สามารถเข้าใจถึงความหมายของแต่ละทางเลือกได้อย่างถ่องแท้ตรงตาม
วตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของผูว้จิยั ดงันั้นจึงเป็นผลใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดอ้าจเกิดความเอน
เอียงในการตดัสินใจ ซ่ึงความเอนเอียงท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดจากการใชแ้บบจ าลองทางเลือกตามท่ี Blamey 
et al. (1996) ไดส้รุปไว ้10 รูปแบบ ดงัน้ี 

 2.10.1 Embedding effects ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการท่ีผูต้อบค าถามแต่ละคนไม่สามารถ
แยก ขนาดความแตกต่างของคุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ (ส่ิงแวดล้อม) ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได ้ดงันั้นมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีประเมินมกัมีมูลค่าท่ีต ่ากว่าท่ี
ควรจะเป็น 

 2.10.2 Part-whole bias ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการท่ีผูต้อบค าถามแต่ละคนไม่เขา้ใจขอบเขต
ของสินค้าหรือบริการท่ีตนก าลังประเมินได้อย่างชัดเจน หรือเข้าใจไม่ตรงกัน 
เน่ืองจากผูต้อบแต่ละคนอาจใชข้อ้มูลมากนอ้ยแตกต่างกนัตามสถานการณ์ท่ีสมมติให ้

 2.10.3 Hypothetical bias ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการสมมติสถานการณ์เสมือนจริงข้ึนมา ซ่ึง
บางเหตุการณ์อาจจะขดักบับริบทท่ีเป็นจริงหรือความรู้สึกท่ีเป็นจริงของผูต้อบ ดงันั้น
ค าตอบท่ีไดอ้าจมีความเอนเอียงหรือไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ี อาจใช้
ขั้นตอนการการคิดหรือตดัสินใจเลือกไม่รอบคอบอยา่งถ่ีถว้นในการตอบค าถาม 

 2.10.4 Payment vehicle bias ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการความไม่ชัดเจนในการก าหนด
รูปแบบของการจ่ายเงินของผูต้อบค าถาม ซ่ึงสามารถเกิดได ้3 กรณี คือ 1) ผูต้อบอาจ
เลือกใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดมาให้ประกอบการตดัสินใจในการจ่าย 2) 
ผูต้อบไม่เช่ือวา่การจ่ายเงินนั้นจะบรรลุตรงตามวตัถุประสงคท่ี์เสนอหรือไม่ 3) ผูต้อบ
จ่ายเงินดว้ยเหตุผลหรือความรู้สึกท่ีอยากเป็นผูท่ี้มีจริยธรรมและศีลธรรมท่ีดีในสังคม 

 2.10.5 Strategic bias ความเอนเอียงท่ีผูต้อบไม่แสดงความตั้งใจจริงท่ีจะจ่ายตามท่ีเสนอ 
เพราะมีแรงจูงใจท่ีจะไม่เปิดเผยความจริง เน่ืองจากคิดว่ามีท่ีจะคนยอมจ่ายใน
ทางเลือกนั้น ๆ โดยผูต้อบจะไดรั้บผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของ
ทางเลือก แมจ้ะไม่มีการใช้ประโยชน์จากทางเลือกท่ีเสนอ หรือท่ีเรียกว่า Free rider 
problem 

 2.10.6 Information bias ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการไดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้า
อาจมีความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากคุณภาพเคร่ืองมือ หรือตวัผูต้อบ เช่น ค าถามใน
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แบบสอบถามท่ีไม่ชดัเจน วธีิการชัง่น ้าหนกัหรือวดัส่วนสูงท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ฯลฯ 
 2.10.7 Non-response bias (การตรวจสอบความเอนเอียงในการตอบกลบั) ความเอนเอียงจาก

การเปรียบเทียบการตอบแบบสอบถามระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบในช่วงแรกกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบในช่วงหลงั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งอาจไม่ใช่ตวัแทนของกลุ่มประชากรท่ีดี 

 2.10.8 Social desirability bias ความเอนเอียงท่ีผูต้อบจะตอบค าถามในลกัษณะท่ีเป็นไปใน
ทิศทางท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

 2.10.9 Yea-saying bias ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการท่ีผูต้อบไม่ให้ความสนใจในตัวของ
ค าถาม จึงเป็นท าใหค้  าตอบท่ีไดน้ั้นขดักบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 

 2.10.10 Relate bias ความเอนเอียงท่ีผูต้อบไม่สนใจท่ีจะแสวงหาทางเลือกท่ีดีข้ึน หรือขาด
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) เพื่อทางเลือกใหม ่

 อย่างไรก็ตาม แนวทางส าหรับลดความเอนเอียงดงักล่าว อาจจะลดความเอนเอียงไดไ้ม่ทั้งหมด 
เน่ืองจากในความเป็นจริง การตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีเกิดข้ึนจริงมีความแตกต่างกนั
หรือมีความคลาดเคล่ือนตามการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล และสภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการตดัสินใจใน
ระดบัหน่ึง  

2.11 แนวคิดของการค้าทีเ่ป็นธรรม 

 องัคณา (2555) ไดเ้ขียนถึงความเป็นมาของการคา้ท่ีเป็นธรรมไวใ้นบทความจดหมายข่าวผลิใบ
กา้วใหม่การวิจยัและพฒันาการเกษตรไวว้่า ค  าว่าการคา้ท่ีเป็นธรรม (Fair-trade) ได้เร่ิมตน้ข้ึนในปี 
1950 ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งผูน้ าเขา้ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรกบัหน่วยองคก์รพฒันาสังคมท่ีไม่ใช่หน่วยงาน
งานของรัฐ   เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศด้อยพฒันาทั้งหลายก่อนท่ีจะได้น าไปใช้กบั
ผูผ้ลิตรายยอ่ยในประเทศก าลงัพฒันาการคา้ท่ีเป็นธรรม รวมถึงมีส่วนช่วยในการปกป้องวถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องชุมชน ตดัระบบพอ่คา้คนกลางออกไป และท าใหสิ้นคา้เขา้สู่ตลาดท่ีสูงข้ึน 

 การคา้ท่ีเป็นธรรม เป็นแนวคิดท่ีเน้นการคา้ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่เกษตรกร เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน และลดความยากจนในลกัษณะ “Trade not Aid” โดยให้ความส าคญักบัระบบนิเวศน์ 
และการใชแ้รงงานท่ีเป็นธรรม โดยทัว่โลก มีหลายองคก์รท่ีท างานเพื่อให้ตรามาตรฐานภายใตแ้นวคิด 
fair trade ทั้งน้ีองค์กรท่ีให้ตรามาตรฐานตามแนวคิดของการคา้ท่ีเป็นธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ Fairtrade 
International (FLO) องคก์รดงักล่าวจะออกตรามาตรฐานท่ีใชช่ื้อวา่ “Fairtrade” และใชต้ราสัญลกัษณ์ 
โดยมีส านกังานระดบัประเทศใน 24 ประเทศทัว่โลก และใชช่ื้อท่ีต่างกนัไป อยา่งในเบลเยยีมใชช่ื้อวา่ 
“Max Havelaar Belgium” ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ช่ือ “Max Havellar Foundation” ในอังกฤษใช้ช่ือ 
“The Fairtrade Foundation” ในเยอรมนีใชช่ื้อ “TransFair Deutschland” เป็นตน้ ทั้งน้ีทัว่โลก มีองคก์ร
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เกษตรกรท่ีไดรั้บตรามาตรฐาน Fairtrade แลว้ ประมาณ 27,000 รายการ (ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อาหาร) 
จากองค์กรผูผ้ลิต 991 ราย ใน 66 ประเทศ ครอบคลุมเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ Fairtrade ประมาณ 1.2 
ลา้นคน ส าหรับในเบลเยยีม มีสินคา้ประมาณ 160 ยีห่อ้ท่ีไดรั้บประกาศ Fairtrade แลว้ 

 ต่อมาองคก์รในฝ่ังยุโรปและอเมริกาเหนือท่ีมีช่ือเรียกว่า Fair-trade Foundation, Trans Fair และ 
Rattvisemarket ไดร่้วมกนัก าหนดเง่ือนไขการรับรอง Fair Trade ใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ชนิดต่างๆ เพิ่มข้ึน 
และไดก้ าหนดเคร่ืองหมายรับรองของตนเองข้ึนมาเป็นการเฉพาะ โดยในปี 1997 ทั้งสามองคก์รจึงได้
รวมกันเป็น FLO ปัจจุบันมีช่ือเรียกว่า Fair-trade International ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีถือว่าเป็น
องคก์รหลกัของการคา้แบบเป็นธรรมของโลก  ท าหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานแก่กลุ่มท่ีขาดแคลน
โอกาส โดยการเขา้ไปสนบัสนุน และเป็นผูป้ระสานงาน เพื่อพฒันาให้เขา้สู่ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม
ของโลกปัจจุบนัมีองค์กรท่ีเป็นสมาชิกของ FLO จ านวน 19 องค์กร และมีการรับรองเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีเป็นธรรมในสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ  หลากหลายชนิด ทั้งน้ีในปี 2002 เคร่ืองหมายการคา้ท่ี
เป็นธรรมไดถู้กเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัหลากหลายมากข้ึน ดงันั้นทาง FLO จึงไดก้ าหนดตราสัญลกัษณ์
การค้าท่ีเป็นธรรมข้ึน โดยเป็นรูปคนโบกมือบนพื้นวงกลมด้านล่างสีเขียว ด้านบนสีฟ้า ด้านในมี
ส่ีเหล่ียมสีด า และมีอกัษรค าวา่ FAIRTRADE สีขาว อยูด่า้นล่าง 

 ส าหรับในเอเชียนั้น นายมหาเธร์ โมฮมัหมดั นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวสุนทรพจน์แก่ท่ี
ประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก (APEC CEO Summit) เม่ือ พ.ศ. 2546 ในหัวขอ้ “ความทา้ทายต่อกระแส
โลกาภิวตัน์ (Globalization and its challenges)” มีใจความว่า การเปิดเสรีการค้าโลกเพื่อรับกระแส
โลกาภิวตัน์นั้ น เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่การเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade) นั้น ยงัไม่ส าคัญ
เท่ากบัการคา้ท่ีเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เพราะการคา้ท่ีเป็นธรรมนั้นนั้นอาจก่อให้เกิดการคา้เสรีได้ แต่
การคา้เสรีส่วนใหญ่นั้นก่อใหเ้กิดการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2553) 

 กรมส่งเสริมการส่งออก (2553) ไดแ้ปลบทความจากส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ 
นครชิคาโกท่ีกล่าวไวว้า่ การคา้ท่ีเป็นธรรมยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากนกัในหมู่คนไทยทัว่ไป แต่ท่ี
จริงแลว้ ประเทศไทยได้ด าเนินตามหลกัเกณฑ์ของการคา้ท่ีเป็นธรรมมานานแลว้ กลุ่มผูบ้ริโภคคน
ไทยรู้จกัและให้การสนบัสนุนสินคา้โครงการหลวง ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีคลา้ย คลึงกบัวตัถุประสงค์
ของการคา้ท่ีเป็นธรรม คือช่วยเหลือชาวเขาหรือเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงและผูด้้อยโอกาสให้สามารถ
พึ่งพาตนเองไดข้ณะเดียวกนัสินคา้โครงการหลวงก็มีตรารับรองมาตรฐาน ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีบ่ง
บอกให้เห็นถึงโอกาสในการพฒันาตลาดของการคา้ท่ีเป็นธรรมในประเทศไทยต่อไป ทั้งน้ีปัจจุบนั 
การผลกัดนัในเร่ืองการคา้ท่ีเป็นธรรมในประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า การผลกัดนั และส่งเสริมผูผ้ลิต
ให้ด าเนินการด้านการค้าท่ีเป็นธรรมของสินคา้ไทย จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีภาครัฐบาลและภาคเอกชน
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จะตอ้งร่วมมือกนัพฒันา โดยเฉพาะสินคา้เกษตรและสินคา้หตัถกรรม ขณะเดียวกนั มนสันนัท ์(2550) 
ไดก้ล่าวถึง การคา้ท่ีเป็นธรรมวา่เป็นโอกาสทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการไทย ทั้งน้ีสินคา้ภายใต้
ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรมเป็นสินคา้ท่ีมีแนวโน้มในการเติบโตและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค ทั้งใน
ดา้นคุณภาพความปลอดภยัและหวัใจหลกั คือความเป็นธรรมในระบบการคา้ โดยสินคา้ไทยท่ีด าเนิน
ธุรกิจในระบบแฟร์เทรดและจ าหน่ายในตลาดโลกไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ น ้ าสับปะรด สับปะรด
กระป๋อง กาแฟ  ผลิตภณัฑ์เซรามิค  และหัตถกรรมในการด าเนินการของระบบการคา้ท่ีเป็นธรรมจะ
ช่วยลดขอ้เสียเปรียบของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในตลาดโลก  อีกทั้งเคร่ืองหมายรับรองการเป็นองคก์ร
แฟร์เทรดยงัเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการมีตลาดพิเศษท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กับ เร่ืองความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ  เพื่ อการพัฒนาทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สั งคม  และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีของสมาชิกในโลก  รวมทั้งให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตลอดสายการผลิต
และด าเนินธุรกิจ  ไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานและรับรอง  ตามหลกัเกณฑ์ของแฟร์เทรด เพื่อยืนยนั
ต่อผูบ้ริโภค ว่าผลิตภณัฑ์ของแฟร์เทรด  ได้ด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่ายอย่างเป็นธรรมในทุก
ขั้นตอน 

 โดยค านิยามของการคา้ท่ีเป็นธรรม คือ มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความเป็นอยูข่องผูผ้ลิตโดยการ
เพิ่มอ านาจในการต่อรองและประกนัราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ใหมี้การใชแ้รงงานเด็ก และเพิ่มศกัยภาพการ
แข่งขนัทางการผลิตและการคา้ของผูด้อ้ยโอกาส โดยเฉพาะสตรีและชาวพื้นเมือง รวมทั้งกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความส าคญัของการคา้ท่ีเป็นธรรม สามารถเป็นตวัอยา่งของการคา้ท่ีโปร่งใสและ
ชอบธรรม และรณรงคใ์ห้มีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และวิถีการคา้แบบดั้งเดิมท่ีผูผ้ลิตรายยอ่ยมกัถูก
เอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง ตลอดจนปกป้องสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นการ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบั ความยุติธรรมในการคา้ สนบัสนุนมาตรฐานสากลในเร่ือง แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม 
และสังคม ส าหรับสินคา้และบริการ โดยเฉพาะท่ีส่งออกมาจากประเทศโลกท่ีสามและโลกท่ีสอง ไป
ยงัประเทศโลกท่ีหน่ึง มาตรฐานเหล่าน้ีอาจเป็นแบบสมคัรใจ หรือแบบท่ีบงัคบัโดยรัฐบาลหรือองคก์ร
ระหวา่งประเทศ (สหกรณ์กรีนเนท, 2552) 

 มานพ (2553) ได้เขียนบทความเร่ืองระบบทุนนิยม การค้าเสรี และการค้าท่ีเป็นธรรม ลงใน
หนงัสือพิมพโ์อเคเนชัน่ไวว้า่การคา้ท่ีเป็นธรรมจะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ถา้ไม่มีความเป็นธรรมในการ
ผลิตท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น คือ คน สุขภาพ สภาพแวดลอ้ม และขบวนการรณรงค ์ 

1) คนให้ความเป็นธรรมกบัพนกังาน ลูกจา้งหรือซัพพลายเออร์ โดยผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของการค้าท่ีเป็นธรรมจะตอ้งเคารพและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานลูกจา้งทุกคน
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ตลอดจนไปถึงผูซ้ื้อวตัถุดิบและบริการ มีนโยบายและการบริหารจดัการท่ีไม่เอาเปรียบ
และใหค้วามเท่าเทียมกนัในทุก ๆ ฝ่าย ในการจา้งงานและจ่ายค่าตอบแทน     

2) สุขภาพ สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย โดยการจดัสภาพแวดล้อมของการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัต่อพนกังาน รวมถึงการมีสวสัดิการตามฐานะอยา่งเหมาะสม มี
การจดัระบบการป้องกนัอุบติัภยัและความปลอดภยัในการท างาน โดยการฝึกอบรมและ
การกระตุน้ใหพ้นกังานใหค้วามสนใจในเร่ืองสุขอนามยัในการท างาน  

3) ส่ิงแวดลอ้มโดยการผลิตและด าเนินการต่างๆ จะตอ้งมีความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการ
ค านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่ว ัตถุ ดิบ ท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้า 
กระบวนการผลิตสินคา้ วสัดุหีบห่อ และการจดัการขยะท่ีเกิดจากการผลิตตลอดจนมีการ
วางแผนการใชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

4) ขบวนการการรณรงค์เผยแพร่แนวทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยถือว่าเป็นภารกิจท่ีส าคญั 
เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู ้บริโภคเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและ
ผลกระทบต่อผูผ้ลิตและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงรณรงคก์บัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
หน่วยงานเหล่านั้นได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการคา้ท่ีเป็นธรรม การรณรงค์น้ี
อาจรวมไปถึงการผลักดันนโยบายท่ีมีผลต่อโครงสร้างท่ีท าให้ระบบการค้าระหว่าง
ประเทศมีความเป็นธรรมดว้ย 

 สหกรณ์กรีนเนท (2552) ไดอ้ธิบายรายละเอียดของมาตรฐานท่ีสะทอ้นภาวะการคา้ท่ีเป็นธรรมไว้
5 ขอ้ส าคญั คือ 

1) ช่วยให้ผูผ้ลิตท่ีด้อยโอกาสได้เขา้ถึงตลาด โดยเน้นการผลิตแบบพื้นบา้น และส่งเสริม
คุณค่าของผลิตภณัฑ์พื้นบา้น ท่ีไดป้ระโยชน์ทางสังคมต่อชุมชนเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้ห่วงโซ่
การค้าสั้ นลง และผู ้ผลิตสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ราคาในราคาท่ีสูงข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการขายผา่นกลไกการตลาดทัว่ไป  

2) ความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีเท่าเทียมและย ัง่ยืน โดยคู่คา้จะพิจารณาถึงตน้ทุนทั้งหมดของ
การผลิต ทั้ งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ซ่ึงรวมถึงต้นทุนในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนเพื่ออนาคต นอกจากน้ี ผูค้า้อิสระจะใหค้วามส าคญักบั
วิถีชีวิตของผูผ้ลิตและคนงาน ท่ีควรจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ซ่ึงไม่เพียงแต่
จะตอ้งสูงพอท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบนั แต่ยงัครอบคลุมถึงการยกระดบัชีวติความเป็นอยูใ่นอนาคตดว้ย 
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3) การเสริมสร้างความสามารถและความเขม้แข็งให้กบัองคก์รผูผ้ลิต ให้ไดมี้โอกาสเรียนรู้
และเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพเง่ือนไขของตลาดและการคา้ ตลอดจนทิศทางแนวโนม้ เพื่อให้
เกิดการพฒันาความรู้ ทกัษะ และทรัพยากร ท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รผูผ้ลิตสามารถควบคุมและ
จดัการวถีิชีวติของตวัเองไดม้ากข้ึน 

4) การสร้างการรับรู้กบัผูบ้ริโภคและการรณรงค ์โดยการเช่ือมโยงผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบถึงความยุติธรรมทางสังคม และแนวทางในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม การสนบัสนุนจากผูบ้ริโภคช่วยท าให้องคก์รการคา้
ท่ีเป็นธรรมสามารถรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปกฎระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ อนัจะ
น าไปสู่ระบบการคา้โลกท่ีเป็นเป็นธรรมและเท่าเทียมในท่ีสุด 

5) การคา้ท่ีเป็นธรรมในฐานะ “สัญญาทางสังคม” โดยการปฏิบติัตามหลกัการของการคา้ท่ี
เป็นธรรมเหล่าน้ี จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความมุ่งมัน่ในการเป็นหุ้นส่วนทางการคา้ 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการพูดคุยแลกเปล่ียน ความโปร่งใส และการเคารพซ่ึงกนัและ
กนั การคา้จ าหน่ายในรูปแบบของการคา้ท่ีเป็นธรรม น้ีเกิดข้ึนภายใต ้“สัญญาทางสังคม” 
ท่ีผูซ้ื้อตกลงท่ีจะท าบางส่ิงบางอยา่งมากกวา่ระบบตลาดทัว่ไปในการช่วยกลุ่มผูผ้ลิต และ
กลุ่มผูผ้ลิตตกลงท่ีจะใชร้ายไดเ้พิ่มจากการคา้ท่ีเป็นธรรม ในการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิกทีเป็นผูผ้ลิตท่ีดอ้ยโอกาสในกลุ่ม ดงันั้น 
การค้าท่ีเป็นธรรมจึงไม่ใช่การกุศลแบบให้เปล่า แต่เป็นหุ้นส่วนทางการค้า เพื่อการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันา 

 ดงันั้นการคา้ท่ีเป็นธรรม จึงเป็นระบบการคา้ท่ีสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูผ้ลิต ผูจ้ดั
จ  าหน่าย ผูบ้ริโภค และแรงงานท่ีอยูใ่นระบบ  มีเป้าหมายในการพฒันาระบบการคา้ของผูผ้ลิตรายยอ่ย 
โดยผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจ าหน่ายได้รับราคาท่ีสูงข้ึน และผูบ้ริโภคได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ี
เหมาะสม  ในขณะท่ีผู ้ท่ีท  างานกับองค์กรท่ีได้รับเคร่ืองหมายของการค้าท่ีเป็นธรรมจะได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ไม่ถูกกีดกนัเร่ืองเพศ สีผิว ศาสนา เช้ือชาติ 
และอาย ุ(องัคณา, 2555)  

2.12 แนวคิดพืน้ฐานของระบบเกษตรอนิทรีย์ 

 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย ์เป็น การบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตรแบบองคร์วม 
ซ่ึงแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด โดยการพฒันา
เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ใชผ้ลผลิตไดรั้บความเสียหายหรือมีจ านวนลดลง จากการ
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ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนัก็ใชว้ธีิการพฒันาดงักล่าว
ในการหาทางเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัระบบทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์เกษตรส าหรับเกษตรอินทรียเ์ป็นการเกษตร
แบบองคร์วมท่ีให้ความส าคญักบัการอนุรักษค์รอบคลุมทั้งระบบทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินการรักษาแหล่งน ้ าให้สะอาด 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของไร่นา ทั้งน้ีเพราะแนวทางเกษตรอินทรียไ์ดอ้าศยั
กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต ดงันั้นเกษตรอินทรียจ์ะประสบความส าเร็จ
ได้ เกษตรกรจ าเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ, 2552) 

 ปัจจุบันน้ีเกษตรอินทรีย์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเกิดจากกระแสความนิยมในการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมไดเ้พิ่มข้ึน  เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากพิษของสารเคมีท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม  ขณะเดียวกนัก็มีผลกระทบไป
ถึงชีวิตและสุขภาพ ทั้ งต่อตัวผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  ท าให้ทั่วโลกได้หันมา
ตระหนักและสนใจในการท าเกษตรอินทรียก์นัมากข้ึน นอกจากน้ีเกษตรอินทรียมุ์่งหวงัท่ีจะสร้าง
ความมัน่คงในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกร ตลอดจนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชน
เกษตรกรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จะเห็นได้ว่ารูปแบบของเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของสังคมไทย ในขณะเดียวกันเกษตร
อินทรียย์งัให้ความส าคญักบัการผลิตเพื่อการคา้สนบัสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีรายไดใ้นการด ารง
ชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

 หลกัการเกษตรอินทรียท่ี์มีการยอมรับโดยทัว่ไปคือ หลกัการก าหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements: IFOAM) ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ
ส าคญั คือ  

1) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความย ัง่ยืนให้กบัสุขภาพ
อยา่งเป็นองคร์วมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก 

2) มิติด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา
และวฏัจกัรแห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิแห่งธรรมชาติ และ
ช่วยท าใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพนูและย ัง่ยนืมากข้ึน 
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3) มิติดา้นความเป็นธรรม เกษตรอินทรียค์วรจะตั้งอยู่บนความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นธรรม
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและส่ิงมีชีวติ 

4) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งด าเนินการอย่าง
ระมดัระวงัและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยูข่องผูค้นทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต รวมทั้งพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 

 จะเห็นได้ว่าเกษตรอินทรียเ์ป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรและผูผ้ลิตไทย ด้วยแนวโน้มของ
ตลาดท่ีเติบโตข้ึนเป็นล าดบั ประกอบกบัการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้มากข้ึน ขณะเดียวกนักระแส
ของความใส่ใจในดา้นสุขภาพ แต่ปัจจุบนัยงัมีเกษตรกรหรือผูผ้ลิตท่ีสนใจในการท าเกษตรอินทรียย์งั
มีจ  านวนจ ากดั เน่ืองจากยงัขาดความเช่ือมัน่ และยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเท่าท่ีควร ดงันั้นภาครัฐ 
ควรใชร้ะบบการเกษตรอินทรียเ์ป็นแนวทางเลือกในการพฒันาระบบการเกษตรของไทยและให้การ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัในการสร้างความเขา้ใจและความรู้ให้แก่เกษตรกรเน่ืองจากประเทศไทยไทยถือ
วา่มีความไดเ้ปรียบทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีอุดมสมบูรณ์ เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกอาหารท่ีส าคญั จึงย่อมมีโอกาสท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงของโลกได ้อยา่งไรก็ตาม ขณะเดียวกนัยงั
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้เกษตรและอาหารของประเทศ ช่วยเสริมให้โครงการ Food Safety 
ของรัฐบาลประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน และมีผลดีต่อเน่ืองในดา้นคุณภาพชีวติของเกษตรกรจากรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึน อีกทั้งเกิดผลดีทางออ้มต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป (วลยัเงินและคณะ, 2547) 

2.13 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.13.1 การประยกุตใ์ชว้ธีิการทดลองทางเลือก (Choice Experiment)  

วิธีการทดลองทางเลือกไดรั้บความนิยมแพร่หลายเป็นอยา่งมาก โดยมีการน ามาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินมูลค่าสินคา้ท่ีผา่นตลาด สินคา้ท่ีไม่ผ่านตลาดหรือการประเมินมูลค่าในกรณีท่ีเป็นสินคา้
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการประเมินมูลค่าผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและการก าหนด
มาตรการในการจดัการและการปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธี conjoint 
analysis ท่ีมีการใช้เทคนิค ranking และ rating ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีวิธี CE เป็น
การก าหนดทางเลือกท่ีให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก โดยรวบรวมทางเลือกต่างๆ ไวใ้นรูปชุดทางเลือก 
(choice set) โดยอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกจะเป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ในแต่ละ
คุณลักษณะของทางเลือก ดังนั้ นผู ้บ ริโภคจะเลือกทางเลือกท่ีตนได้รับความพึงพอใจหรือ
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อรรถประโยชน์สูงสุดจากชุดทางเลือกท่ีก าหนดให้ ทั้ งน้ีในแต่ละทางเลือกจะประกอบไปด้วย
คุณลกัษณะในระดบัต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป และยงัมีราคาท่ีเหมาะสมกบัทางเลือกนั้นๆ ก ากบัไวด้ว้ย 
จึงสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีพฤติกรรมทางเลือก จากการศึกษาของ Lancaster ท่ีแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยเชิงคุณภาพ (quality) หรือคุณลักษณะ (attribute) ของสินค้าท่ีท าให้อรรถประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภคเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม (random utility) 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการทบทวนงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อน ามาเป็น
ตน้แบบหรือตวัอยา่ง ในการประยกุตใ์ชว้ธีิการทดลองทางเลือกในการก าหนดคุณลกัษณะทางเลือกใน
การประเมินความพึงพอใจต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจของประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าวไดแ้ก่ การศึกษาของ สันติ (2549) ในการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
พืชผกัปลอดภยัตราดอยค า (แครอท และผกักาดหอมห่อ) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประมวลความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคผกัเมืองหนาวท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือพืชผกัปลอดภยั ตราดอยค า วเิคราะห์ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการบริโภคพืชผกัปลอดภยัและวดัความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้น
ต่างๆ ของพืชผกัปลอดภยั โดยการก าหนดคุณลกัษณะของผกัประกอบดว้ย การเดินทางไปซ้ือ บรรจุ
ภณัฑ์ ความปลอดภยัจากสารพิษและตรารับรอง สถานท่ีจดัจ าหน่าย คุณภาพผกั แหล่งผลิต และราคา
ของผกั และการศึกษาของ วรพงษ์ (2551) ในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพและความ
ปลอดภยัของส้มเขียวหวาน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคส้มเขียวหวานท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย และมูลค่าคุณภาพและความปลอดภัยของ
ส้มเขียวหวานท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะจ่าย ซ่ึงในแต่ละทางเลือกนั้น ประกอบไปด้วยคุณลกัษณะของ
ส้มเขียวหวานในแต่ละระดบัและราคาของส้มเขียวหวานในทางเลือกนั้น ๆ ท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี 
การศึกษาของสุวรรณา (2545) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผกัปลอดสารเคมีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีมีผกัปลอดสารเคมี โดยท าการศึกษา
ผกัทั้งหมด 5 ชนิด คือ ถัว่ฝักยาว คะน้า กะหล ่าปลี ผกักาดขาว ผกักาดกวางตุง้ ทั้งน้ีใชแ้บบจ าลองโล
จิทแบบหลายทางเลือก (Multinomial logit model)ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ส าหรับการก าหนด
คุณลกัษณะผกันั้น ไดท้  าการก าหนดไวห้ลายดา้นไดแ้ก่ ราคา รอยกดัแทะจากแมลง ความสมบูรณ์ของ
ผกั (ความอ่อนหรือความแก่) ความปลอดภยัจากสารเคมี ความสด รอยช ้ า การคดัเกรด การบรรจุหีบ
ห่อและการรับรองคุณภาพ ส่วนการศึกษาของ Mercadéet al. (2009) ใชว้ธีิการทดลองทางเลือกในการ
ประเมินความพึงพอใจของผูผ้ลิตท่ีมีต่อการประกนัภยัพืชผกั ซ่ึงในการด าเนินการนั้น จะประกอบดว้ย
นโยบายในการประกนัภยัแต่ละนโยบาย ท่ีถูกก าหนดโดย 4 คุณลกัษณะ คือ ค่าประกนัภยั ความเส่ียง 
การผลิตท่ีระดบัต ่าสุดท่ีไดรั้บความเสียหาย และกฎการประเมินความเสียหายของพืชทั้งน้ีจากงานวจิยั
ของสันติ (2549) วรพงษ์ (2551) สุวรรณา (2545) และMercadé et al. (2009) ท าให้ทราบว่าวิธีการ
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ทดลองทางเลือกนั้น สามารถน ามาประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ีต่อคุณลกัษณะและระดบัของ
คุณลกัษณะของสินคา้หลาย ๆ ดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งคุณลกัษณะท่ีเป็นสถาการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในปัจจุบันและคุณลักษณะท่ียงัไม่เกิดข้ึนหรือยงัไม่มีในปัจจุบัน โดยจากงานวิจยัเหล่าน้ีผูศึ้กษา
ตอ้งการทราบความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ขณะเดียวกันคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
งานวิจยัดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับงานวิจยัของผูศึ้กษาด้วย ทั้ งน้ีทางผูศึ้กษา
สามารถน ามาพฒันาและปรับปรุงใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  

นอกจากน้ีการศึกษาของ Kallas et al. (2006) ได้ศึกษาความเต็มใจจ่ายของประชาชนส าหรับ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจในกรณีศึกษาประเทศสเปนว่าเป็นอย่างไร เพื่อก าหนดความตอ้งการของ
ประชาชนในสังคมส าหรับสินคา้และบริการสาธารณะในรูปแบบของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยท า
การประเมินค่าโดยใชว้ิธีการทดลองทางเลือกในการก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
ของรูปแบบการเกษตรดงักล่าว และการศึกษาของ Hope et al. (2005) ไดใ้ชว้ธีิการทดลองทางเลือกใน
การก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและแทรกแซงให้เกษตรกรปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ผลิตจากการเกษตรแบบใชส้ารเคมีไปสู่เกษตรแบบอินทรีย ์เน่ืองจากการใช้สารเคมีไดส่้งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้ม แต่ทั้งน้ีเกษตรยงัไม่ยอมรับเท่าท่ีควรเน่ืองจากตอ้งเผชิญหรือประสบกบั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัผลผลิต เพราะขาดความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงความช านาญ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ
อบรมหรือแนะน าเพิ่มเติม ประกอบกบัปัจจยัการผลิตมีราคาสูง และปัญหาเร่ืองการขาดตลาดท่ีจะ
รองรับผลผลิตทั้งน้ีมีงานวิจยัของ Travisi and Nijkamp (2004) ท่ีใช้วิธีการทดลองทางเลือกร่วมกบั
วิธีการประเมินค่าทางส่ิงแวดล้อมในการออกแบบคุณลกัษณะและระดบัของความเต็มใจจ่าย ด้วย
เทคนิคท่ีเรียกว่า “cyclic experiment desing technique” ทั้ งน้ีได้คุณลกัษณะการปรับปรุงด้านความ
ปลอดภยัทางการเกษตรท่ีประกอบดว้ย ความกงัวลในเร่ืองสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของมนุษยค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรดินและน ้ า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีเป็นชาวอิตาเล่ียนว่ามีความเต็มใจจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงความปลอดภัยทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมดังกล่าวหรือไม่ ซ่ึงผลการศึกษา ชาว
อิตาเล่ียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับกับราคาของสินค้าเกษตรท่ีสูงข้ึนท่ีผลิตจากระบบ
การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Hearne and Volcan (2002) ได้
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศคอสตาริกา โดยใชว้ิธีการ
ทดลองทางเลือก โดยการศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จะน ามา
ประเมินความพึงพอใจหลายด้าน ได้แก่ ตราสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยของสินค้า (ไม่ติด
สัญลกัษณ์ ติดสัญลักษณ์สินคา้ปลอดภยั ติดสัญลกัษณ์สินคา้อินทรีย)์ ลกัษณะภายนอกของสินค้า 
ขนาดของสินคา้ และราคาสินคา้ ใชแ้บบจ าลองโลจิทแบบมีเง่ือนไขในการวเิคราะห์ 
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การศึกษาน้ีประยุกต์ใช้ แบบจ าลองของ Kallas et al. (2006) เป็นแนวทางประกอบการก าหนด
คุณลกัษณะและระดบัของรูปแบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ส่วนของ Hope et al. (2006) Travisi and 
Nijkamp (2004) และ Hearne and Volcan (2002) ไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการใน
การปรับเปล่ียนจากเกษตรแบบเคมีไปสู่เกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้แก่ตวัผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค ในดา้นการผลิตทางการเกษตร รวมถึงรูปแบบหรือหลกัการ
ความเต็มใจจ่ายของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ อาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซ่ึงงานวิจัยท่ีกล่าวข้างต้น ได้ช้ีแนะแนวทางในก าหนด
คุณลักษณะและระดับท่ีสอดคล้องกับงานของผูว้ิจ ัยได้เป็นอย่างดีทั้ งน้ีจากการศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับวิธีการทดลองทางเลือกน้ี พบว่าขั้นตอนในการออกแบบคุณลักษณะและระดับของ
คุณลักษณะในแต่ละทางเลือกนั้น ได้ใช้วิธี Fractional factorial desing ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้
เลือกส าหรับสุ่มเลือกบางทางเลือกเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา และสามารถวเิคราะห์ผลครอบคลุมระดบั
คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาทั้งหมด จึงท าให้ได้จ  านวนทางเลือกท่ีมีขนาท่ีเหมาะสมและ
สามารถน าไปสัมภาษณ์ได ้โดยใช้ค  าสั่ง Orthogonal desingในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยน าชุด
ของระดับคุณลักษณะใส่เข้าไปในค าสั่ง 2 ชุด เม่ือประมวลผลแล้วจะท าให้ได้คู่ของทางเลือกท่ีมี
คุณสมบติั Orthogonality กล่าวคือ เป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละไม่เกิดการขดัแยง้กนัในระดบั
ของคุณลกัษณะในแต่ละทางเลือก 

2.13.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ท่ีเป็นธรรม 

จากการศึกษาของ Kirezli and Kuscu (2012) ไดก้ารส ารวจทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อผลิตภณัฑ์แฟร์เทรด โดยส ารวจผูบ้ริโภคท่ีเป็นชาวตุรกีท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแฟร์เทรด ทั้งน้ีได้
ท  าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกระตุน้การสร้างทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกซ้ือและ
ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มในการพฒันาผลิตภณัฑ์แฟร์เทรด โดยส ารวจผูบ้ริโภคจ านวน 139 ตวัอยา่ง 
พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแฟร์เทรด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท่ีผูบ้ริโภคจะเข้าถึง
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นแฟร์เทรด ขณะเดียวกนัถา้ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจในเร่ืองการคา้ท่ีเป็นธรรม ท าใหค้วาม
เต็มใจจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ดงักล่าวก็เพิ่มข้ึนดว้ย ทั้งน้ีการศึกษาของ Didierm and Lucie (2008) 
ศึกษาความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม 
โดยก าหนดป้ายสัญลกัษณ์ของการคา้ท่ีเป็นธรรมและอินทรียบ์นตวัสินคา้ ใชว้ิธีกลไขของBecker De 
Goort Marschak ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคมีความเต็มใจจ่ายเพิ่มข้ึนส าหรับสินคา้ท่ีมีตราสัญลกัษณ์บอกว่า
เป็นสินคา้อินทรียแ์ละเป็นสินคา้ท่ีเป็นธรรม ขณะเดียวกนัช่วยท าให้ไดเ้ปรียบทางการตลาดเพิ่มข้ึนถึง 
2 เท่า นอกจากน้ี การศึกษาของ Basu and Hicks (2008) ศึกษาความเต็มใจจ่ายส าหรับสินคา้กาแฟ
มุมมองขา้มชาติ การศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษานกัศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
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และประเทศเยอรมนันี ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ราคาต่อถว้ย แหล่งผลิต ขบวนการผลิตเป็นกาแฟ
อินทรีย ์ผ่านการรับรองว่าเป็นการคา้ท่ีเป็นธรรม สัดส่วนของรายรับเพิ่ม และสัดส่วนของการเป็น
หุ้นส่วนการคา้ท่ีเป็นธรรม ทั้งน้ีจากผลการศึกษาในกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวพบว่ามีความเต็มใจจ่ายท่ี
แตกต่างกนัแต่ปัจจยัดา้นราคา การรับรองวา่เป็นการคา้ท่ีเป็นธรรม และแหล่งก าเนิด จะตอบสนองต่อ
ความเตม็ใจจ่ายของผูบ้ริโภคไปในทางเดียวกนั 

จากการศึกษาของ Kirezli and Kuscu (2012) Didierm and Lucie (2008) และBasu and Hicks 

(2008) ท าใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการคา้ท่ีเป็นธรรม ขณะเดียวกนัท าให้ทราบ

ถึงแนวคิดพื้นฐานและความรู้เก่ียวกับการท่ีเป็นธรรม เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

รูปแบบคุณลักษณะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการค้าท่ีเป็นธรรม รวมทั้ งการด าเนินการจัดท าแบบ

สัมภาษณ์ท่ีเหมาะสมกบังานวจิยัต่อไป 


