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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 ในบทน้ีกล่าวถึงประเภทของข้อมูลท่ีท าการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขนาดของ
ตวัอยา่งประชากรและเคร่ืองท่ีใช้ออกแบบการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริโภค โดยแบ่งออกเป็นแบบสอบถามในส่วนของคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป การออกแบบชุดทางเลือกส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การช้ีแจงแบบจ าลอง
และตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี การลงรหัสข้อมูล การค านวณราคาแฝง และการ
วเิคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นตน้ ซ่ึงรายละเอียดแต่ละประเด็นมีดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผู ้บริโภคท่ีอยู่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีทั้ งหมด 
1,632,548 คน (กรมการปกครอง, 2552) อาศยัอยูใ่น 24 อ  าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ในการศึกษาคร้ัง
น้ีได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจากอ าเภอท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และสะดวกง่ายต่อการเก็บ
ส ารวจขอ้มูล ท าให้ไดก้ลุ่มประชากรตวัอยา่ง จ  านวน 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองอ าเภอแม่ริม อ าเภอ
สันทราย อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง และอ าเภอจอมทอง ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะท าการสุ่ม
แบบบังเอิญ (Random Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างค านวณได้จากจ านวนประชากรในเขตพื้นท่ีท่ี
ศึกษาทั้งหมด ซ่ึงไดก้ าหนดระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดจ านวนตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรการค านวณของ Yamane (1967) ดงัน้ี 
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โดยท่ี  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N  คือ ขนาดของประชากรในเขตพื้นท่ีศึกษา (1,632,548 คน) 
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 E  คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 สามารถค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 

   
2)05.0)(548,632,1(1

1,632,548


n   

      40002.399   

 จากผลการค านวณหาจ านวนกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจากสมการขา้งตน้ พบวา่ตอ้งเก็บ
ตวัอยา่งจ านวนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง โดยไดก้ระจายจ านวนสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งดงัตาราง
ท่ี 3.1  

ตารางท่ี 3.1 จ านวนและร้อยละกลุ่มตวัอยา่งของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา 

พืน้ทีศึ่กษา จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ 
จ านวน 

ขนาดตัวอย่าง 
อ าเภอเมือง 238,460 46 185 
อ าเภอแม่ริม 84,570 11 40 
อ าเภอสันทราย 113,499 14 60 
อ าเภอหางดง 76,513 10 40 
อ าเภอจอมทอง 65,816 10 45 
อ าเภอสารภี 76,331 10 30 
อ าเภออ่ืน ๆ 977,359 - - 
รวม 1,632,548 100 400 
ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2552 

3.2  ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็นสองส่วนคือ ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิและ
ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลเป้าหมาย (Focus Group) ให้
มีการระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริง
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และสามารถน าไปใชป้ระกอบการออกแบบคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัค าจ ากดัความหรือรูปแบบของเกษตรเชิงพหุภารกิจดว้ย 
ทั้งน้ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนน้ีไปสร้างและปรับปรุงแบบสอบถามท่ีจะน าไป
ส ารวจขอ้มูลจากผูบ้ริโภคไดเ้ช่นกนั 

2) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอย่าง โดยท า
การเก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและ
ความคิดเห็นทางการเกษตร รวมทั้งขอ้มูลการทดลองทางเลือก โดยใชแ้บบสอบถาม
ท่ีไดป้รับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติมจากท าการส ารวจในคร้ังท่ี 1 

3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีศึกษาผลผลิตของผกับนพื้น    
ท่ีสูง คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลดา้นนโยบาย มาตรการ 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตทางการเกษตร การตลาดและการคา้ โดยไดท้  า
การเก็บรวบรวมและส ารวจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน เอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารทางราชการ บทความและสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ ซ่ึง
ขอ้มูลทุติยภูมิบางส่วนเก่ียวกบัรูปแบบการผลิตทางการเกษตร ระบบการคา้ และราคา
ของตวัอยา่งผกับนพื้นท่ีสูง 

3.3   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างใน
ขั้นตอนแรก รวมทั้งจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล ทั้งน้ีรายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา   
คร้ังน้ีไดพ้ฒันาแนวค าถามมาจากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงแบบสอบถามเบ้ืองตน้ หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามดงักล่าวไปทดสอบกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคตัวอย่าง ในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น อายุ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม และง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยรูปแบบ
ของค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถามนั้นมีทั้งท่ีเป็นค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด 
โดยเป็นค าถามท่ีมีทางเลือกให้ตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ทั้งน้ีโครงสร้างแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง ตอนท่ี 2 
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การตดัสินใจเลือกรูปแบบของเกษตรเชิงพหุภารกิจในทางเลือกต่าง ๆ ท่ีก าหนดให ้
(แสดงในภาคผนวก) ตอนท่ี 3 ทัศนคติต่อการเกษตรและสินค้าเกษตร และตอนท่ี 4 
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเก่ียวกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดในการก าหนดขอบเขต ลกัษณะค าถาม และ
เกณฑใ์นการตอบค าถามดงัน้ี  

1) เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภค 
ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด การมีญาติพี่น้องท่ีประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร อาชีพปัจจุบนั รายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัในปัจจุบนั และการมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีมี
ปัญหาทางสุขภาพหรือโรคประจ าตวั 

2) เป็นค าถามชุดทางเลือก โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งท าการตดัสินใจเลือกรูปแบบการผลิต
ทางการเกษตรจากทางเลือกต่างๆ ท่ีก าหนดให้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของ
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยส่วนน้ีจะท าการสมมุติสถานการณ์ให้กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
เลือกทางเลือกท่ีตนพึงพอใจสูงสุดเพียงทางเลือกเดียว จากชุดทางเลือกท่ีก าหนดให ้
10 ชุดทางเลือก ในส่วนของค าถามจากชุดทางเลือกจะมีการอธิบายประกอบเพื่อ
สร้างความเขา้ใจแก่ผูต้อบ ก่อนการให้เลือกทางเลือก เพื่อลดความเอนเอียงจากความ
เขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัของผูต้อบค าถาม 

3) เป็นค าถามทศันคติต่อการเกษตรและสินคา้เกษตร มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าคญั
ของการผลิตสินคา้เกษตรเพื่อการคา้ ความปลอดภยัของสินคา้เกษตรในสายตาของ
ผูบ้ริโภค ความส าคญัของการเกษตรในพื้นท่ีสูงของไทย ความส าคญัของบทบาท
การเกษตรไทยต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และความเต็มใจท่ีจ่าย เพื่อให้ได้มาซ่ึง
รูปแบบของการเกษตรท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ในด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สาเหตุท่ีตอ้งการใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตสินคา้เกษตร 

4) เป็ นค าถาม เก่ี ยวกับความ คิด เห็นและความตระหนัก เก่ี ยวกับ การเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีแรกเป็นค าถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเกษตรในประเด็นของ ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (GAP) ระบบการจดัการแบบเกษตรอินทรีย ์ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม และ
ระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ส่วนท่ีสองเป็นค าถามเก่ียวกับความตระหนักต่อ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ดา้น
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สุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอินทรีย์ ด้านการค้าท่ีเป็นธรรม ด้าน
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3.3.2 การออกแบบคุณลักษณะระดับคุณลักษณะและชุดทางเลือก  การศึกษาคร้ังน้ีมีการ
ออกแบบชุดคุณลกัษณะเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 
1) การออกแบบคุณลักษณะ (Attribute) และการก าหนดระดับของคุณลักษณะการ

ออกแบบคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ใน
แบบจ าลองและให้ได้มาซ่ึงรูปแบบของคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะท่ี
เหมาะสม เพื่อสะท้อนมุมมองของเกษตรเชิงพหุภารกิจ ตามค าจ ากัดความของ 
Romstad et al. (2000), Brad (2000), Cahill and Shobayashi (2000), Nilsson et al. 
(2008) ท่ีสรุปไดว้า่ เป็นระบบท่ีคงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ความส าคญั
กบัความปลอดภยัและความมัน่คงทางดา้นอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมพฒันาชุมชน
ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ทั้ งน้ีให้ความส าคญักับระบบ
การคา้สินคา้เกษตรท่ีพฒันาข้ึนโดยกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือมีการด าเนินการผ่าน
องค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไร จากมุมองดงักล่าว สามารถน ามาก าหนดคุณลกัษณะและ
ระดบัของคุณลกัษณะไดด้งัน้ี  

1.1) คุณลกัษณะด้านระบบการผลิตทางการเกษตร จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
และการส ารวจภาคสนามเก่ียวกบัรูปแบบและแนวคิดของการเกษตรในปัจจุบนั
ท่ีสะทอ้นกบัมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยไดคุ้ณลกัษณะท่ีน่าจะมี
ส่วนเก่ียวโยงกบัการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย 5 ระดบั ดงัน้ี 1) 
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์เกษตร  2) ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์3) ระบบการผลิต
ท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
เกษตร 4) ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม และ 5) ระบบการผลิตท่ีใช้สารเคมี 
เป็นสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ีจากคุณลกัษณะดา้นระบบการผลิตน้ี จะเห็นไดว้า่
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจในเร่ืองของการคงไวซ่ึ้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการได้มาซ่ึงความปลอดภยัและความมัน่คง
ทางอาหาร  
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1.2) คุณลกัษณะดา้นระบบการคา้ ประกอบดว้ย 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) ระบบการคา้ท่ีผา่น
องค์กร Fair-trade Labeling Organizations International (FLO)1 โดยเกษตรกร
รายยอ่ยจะไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน 2) ระบบการค้าท่ีขายผ่านระบบการตลาดท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง และ 3) 
ระบบการคา้ท่ีขายผา่นตลาดทัว่ไปท่ีมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินการ ทั้งน้ีจาก
คุณลกัษณะดา้นระบบการคา้น้ี จะเห็นไดว้า่สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิง
พหุภารกิจในเร่ืองของการพฒันาชุมชน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน โดยมีการสร้าง
ความเขม้แข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่ งพอตนเองได้ ตลอดจนการพฒันาและ
ส่งเสริมระบบการคา้สินคา้เกษตร มีการจ าหน่ายสินคา้หรือผลผลิตผ่านระบบ
การตลาดท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้ขณะเดียวกนัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคก็ไดรั้บความ
เป็นธรรมมีรายไดท่ี้เหมาะสมดว้ย 

1.3) คุณลักษณะทางราคา จากการประมาณค่าราคาเฉล่ียของแครอทในแต่ละชุด
คุณลกัษณะหรือทางเลือก โดยค านวณจากการหาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของผกัซ่ึง
ประกอบดว้ย แครอท กะหล ่าปลี ผกัสลดั และบล๊อคโคลี ทั้งน้ีกรณีใช้แครอท
เป็นตวัแทนของผกัทั้งหมด เน่ืองจากการค านวณค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของผกั
ดงักล่าวออกมาแลว้ ผลปรากฎว่าค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของแครอทมีค่าท่ีต ่าสุด 
และมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นราคาเร่ิมตน้ในการก าหนดระดับของ
คุณลกัษณะทางราคา เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัท าชุดทางเลือก 

 ทั้งน้ี ท าให้สามารถก าหนดคุณลกัษณะและระดบัของรูปแบบการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจและ
ราคาของแครอท เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างทางเลือกท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจได ้
โดยแบ่งระดับของคุณลักษณะดังน้ี คือ คุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตร 5 ระดับ 
คุณลกัษณะของระบบการคา้ 3 ระดบั และคุณลกัษณะด้านราคาของผลิตผล 4 ระดบั ดงันั้นผลการ
ก าหนดคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นไปดงัตารางท่ี 3.2 

 

                                                           
1เป็นองคก์รท่ีรับรอง ดูแล และประชาสัมพนัธ์เร่ืองการติดฉลากสินคา้แฟร์เทรด โดยจะมีการตรวจสอบการผลิตสินคา้ว่าไดม้าตรฐาน

การคา้โดยชอบธรรมหรือไม่ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดม้ัน่ใจว่า การบริโภคสินคา้ดงักล่าว จะท าให้ผูผ้ลิตในทุกล าดบัชั้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เป็นธรรมจริง 
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ตารางท่ี 3.2 คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
คุณลกัษณะ ระดับของคุณลกัษณะ 

1.ระบบการผลิตทาง
การเกษตร 

1.1 ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO) 

1.2 ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(OR) 
1.3 ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็น

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) 
1.4 ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม(GAP) 
1.5 ระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมีทัว่ไป (status quo) 

2. ระบบการคา้ 2.1 ระบบการคา้ท่ีผ่านองค์กร โดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคาท่ีเป็น
ธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน (FT) 

2.2 ระบบการค้าท่ีขายผ่านระบบการตลาดท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผ่านพ่อคา้คน
กลาง (FS) 

2.3 ระบบการคา้ท่ีขายผา่นตลาดทัว่ไป (status quo) 
3. ราคาแครอท (บาท/กิโลกรัม) 25 (status quo), 35 40, 50 

2. การออกแบบชุดทางเลอืก   

 เม่ือได้จ  านวนคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะตามท่ีต้องการแล้ว ท าการก าหนดชุด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมด ซ่ึงจ านวนเท่ากับ 60 ทางเลือก (51×31×41) โดยตวัเลขฐาน คือจ านวน
ระดบัในคุณลกัษณะ ส่วนตวัเลขยกก าลงัคือ จ านวนคุณลกัษณะท่ีมีระดบัเท่ากบัจ านวนตวัเลขท่ียก
ก าลงั โดยจะเห็นวา่ทางเลือกท่ีไดน้ั้นมีจ านวนมาก จึงท าให้เกิดความยุง่ยากในการสร้างแบบสอบถาม 
เน่ืองจากบางทางเลือกไม่มีความสัมพนัธ์และขดัแยง้กนั นอกจากน้ีบางทางเลือกอาจเป็นทางเลือกท่ี
เป็นไม่ได ้ดงันั้นเพื่อท าการลดจ านวนทางเลือกลง จึงใช้วิธีการออกแบบจ านวนทางเลือกทั้งหมดให้
อยู่ในขนาดท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้วิธีการ  
Full Factorial Design โดยทางเลือกท่ีได้จะมีคุณสมบัติ Orthogonality กล่าวคือ เป็นทางเลือกไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างคุณลกัษณะในทางเลือกต่างๆ เป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละไม่เกิด
ความขดัแยง้กนัในระดบัของคุณลกัษณะในแต่ละทางเลือก หลงัจากนั้นเม่ือไดคู้่ของทางเลือกจากการ
ประมวลผลแลว้ จึงน ามาพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของแต่ละคู่ทางเลือกอีกคร้ัง โดย
การตดัคู่ท่ีไม่น่าเป็นไปไดแ้ละไม่น่าจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ ทั้งน้ีการก าหนดทางเลือกประกอบดว้ย
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ทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก ไดแ้ก่ ทางเลือกระดบัฐาน (Status Quo)  และอีก 2 ทางเลือกท่ีเกิดจาก
การสร้างสถานการณ์สมมติข้ึนมา ทั้งน้ีท าให้ไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมทั้งหมด 10 ชุดทางเลือก ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริโภคตวัอยา่งถูกถามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงในชุดทางเลือก
จ านวน 10 คร้ัง เพื่อใหผู้บ้ริโภคพิจารณาเปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ โดยจากการชุด
ทางเลือกมีทางเลือกฐานคือ ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีมีการใช้สารเคมี ระบบการคา้ท่ีขายผ่าน
พ่อคา้คนกลาง  โดยก าหนดราคาของแครอทเท่ากบั 25 บาทต่อกิโลกรัม รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 
3.3 และ 3.4 
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ตารางท่ี 3.3 รูปแบบการจดัชุดทางเลือก 

คู่
ทางเลอืก 

คุณลกัษณะของทางเลอืก 
ทางเลอืกฐาน 
(Status quo)* 

ระบบการผลติ
ทาง

การเกษตร* 

ระบบ
การค้า* 

ราคา  
ระบบการผลติ
ทางการเกษตร 

ระบบ
การค้า 

ราคา 

1 GAP FS 50  GAP MAR 35  

2 GBIO FS 35  OR FT 50 
3 ORBIO MAR 35  GBIO FS 40 
4 GAP FT 40  ORBIO FS 50 
5 ORBIO FT 50  OR FT 35 
6 GBIO FT 50  ORBIO MAR 40 
7 ORBIO FT 50  CHE FT 40 
8 GAP FS 35  GBIO FT 40 
9 CHE FT 35  ORBIO MAR 50 

10 OR FS 50  GBIO FS 50 
หมายเหต:ุ ทางเลือกฐาน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี 

 CHE คือ ระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมีทัว่ไป MAR คือ ระบบการคา้ท่ีขายผา่นตลาดทัว่ไป 
 ราคา  25 บาทต่อกิโลกรัม 
 ระบบการผลิตทางการเกษตร ประกอบดว้ย 
  1. GAP คือ ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 
  2. GBIO คือ ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมมีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสตัวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อ

ระบบนิเวศน์เกษตร 
  3. OR คือ ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์
  4. ORBIO คือ ระบบการผลิตเกษตรอินทรียมี์การอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อ

ระบบนิเวศน์เกษตร 
 ระบบการคา้ ประกอบดว้ย 
  1. FS คือ ระบบการค้าท่ีขายผ่านระบบตลาดท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชนหรือ

สหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 
  2. FT คือ ระบบการคา้ท่ีผ่านองค์กรโดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรมและมีการ

จดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ราคาแครอท 35,40, 50 (บาท/กิโลกรัม) 

ดูรายละเอียด 
ในหมายเหตุ 
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ตารางท่ี 3.4 ตวัอยา่งค าถามรูปแบบชุดทางเลือก 
คุณลกัษณะ ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3 

ระบบการผลิต
ทางการเกษตร 

ผลผลิตท่ีมีการรับรองวา่มาจากระบบ
การผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP)และ
มี ก ารอ นุ รักษ์ พื ช และสั ต ว์ต าม
ธรรมชาติท่ีมีประโยชน์และเก้ือกูล
กนัในพ้ืนท่ีเกษตร 

ผลผลิตท่ีมีตรารับรอง “ผลผลิต
อินทรีย”์ ผลิตจากระบบท่ีไม่มี
การใชส้ารเคมีใดๆ 

ผลผลิตท่ีมาจากระบบ
การผลิตท่ีใชส้ารเคมี 

ระบบการคา้ ผลผลิตท่ีขายผ่านระบบการตลาดท่ี
พฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน
หรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ ไม่ผา่น
พ่อคา้คนกลาง เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร
รายยอ่ยใหไ้ดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม 

ผลผลิตท่ีมีการกระจายสินค้า
จากเกษตรกรไปสู่ผู ้บ ริโภค 
โดยเกษตรกรรายย่อยจะไดรั้บ
ราคาท่ี เป็นธรรม และมีการ
จัดสรรรายได้ส่วนห น่ึงเพ่ือ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

ผลผ ลิ ต ท่ี ข ายผ่ าน
ระบบตลาดทัว่ไป 

ราคาแครอท 35 บาท/กิโลกรัม 50 บาท/กิโลกรัม 25 บาท/กิโลกรัม 

3.4   การลงรหัสข้อมูล 

 การลงรหสัขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ โดยจากการก าหนดคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
ของการเกษตรเชิงพหุภารกิจในแต่ละระดับ ซ่ึงเป็นตัวแปรคุณภาพ ดังนั้ นในการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรดงักล่าวจึงใช้การลงรหัสขอ้มูลแบบ Code effect ซ่ึงมีลกัษณะการลงรหัส
ขอ้มูลเช่นเดียวกับการลงรหัสแบบการใช้ตวัแปรหุ่น (Dummy variable) เพียงแต่การวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข มีการก าหนดตวัแปรคุณลักษณะท่ีเป็นทางเลือกระดับฐานหรือ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้นจึงลงรหสัตวัแปรดงักล่าวดว้ย -1 คือ ถา้คุณลกัษณะใดมี 2 ระดบั ค่าของตวั
แปรท่ีเป็นไปไดคื้อ -1 และ 1 ส่วนคุณลกัษณะใดท่ีมี 3 ระดบั ค่าของตวัแปรท่ีเป็นไปไดคื้อ -1, 0 และ 
1 เพื่อท าให้สามารถหาค่าความเตม็ใจจ่ายส่วนเพิ่มหรือราคาแฝงของระดบั ในคุณลกัษณะต่างๆ ไดทุ้ก
ระดบั และระหวา่งคุณลกัษณะหน่ึงกบัอีกคุณลกัษณะได ้(Louviere, 1988) ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในการลงรหัสขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละชุดทางเลือกจึงไดย้กตวัอย่างค าถามรูปแบบชุด
ทางเลือกท่ีเป็นรายละเอียดของตวัแปรทางด้านคุณลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบเกษตรเชิงพหุภารกิจ และ
รายละเอียดของการลงรหสัของตวัแปรต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ตวัอยา่งการลงรหสัขอ้มูล 
ล าดับ Select ทางเลอืก Price GAP GAPBIO OR ORBIO FS FT 

1 1 1 50 1 0 0 0 1 0 
 0 2 35 1 0 0 0 -1 -1 
 0 3 (SQ) 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 0 1 35 0 1 0 0 1 0 
 1 2 50 0 0 1 0 0 1 
 0 3 (SQ) 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

3 0 1 35 0 0 0 1 -1 -1 
 0 2 40 0 1 0 0 1 0 
 1 3 (SQ) 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ขอ้ 1 คือ เพื่อทราบถึง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจในจงัหวดัเชียงใหม่
ท าการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสม คือ แบบจ าลองตวัแปรตามท่ีมีขอ้จ ากดัหรือ
แบบจ าลองตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรหุ่น ท่ีเรียกวา่ แบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข ทั้งน้ี
ได้ก าหนดแบบจ าลองในรูปสมการทัว่ไป เพื่อการประมาณค่าด้วยวิธีความน่าจะเป็น
สูงสุด โดยเขียนสมการได ้ดงัสมการท่ี (16)  

    (16) 
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โดยท่ี 
Vij  คือ  ฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ทางออ้มในส่วนท่ีก าหนดไดช้ดัเจนจากทางเลือกท่ี i 

ของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
εij  คือ อรรถประโยชน์ท่ีอยูใ่นรูปค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม จากทางเลือกท่ี i 

ของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
Yij  คือ ตวัแปรท่ีแสดงถึงการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี i ของผูบ้ริโภคตวัอยา่งคนท่ี 

j โดย  
Yij    เท่ากบั 1 ถา้เลือกทางเลือกท่ี i และเท่ากบั 0 ถา้เลือกทางเลือกอ่ืน ๆ 
  คือ  สัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ  
γ  คือ สัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
δ คือ สัมประสิทธ์ิของปัจจยัดา้นราคา (อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของเงินตรา) 
j  คือ จ านวนผูบ้ริโภค โดยท่ี j = 1, …, J และ C คือ จ านวนทางเลือกทั้งหมด  

โดยท่ี c = 1,…, i, c, …, C 
  ASCa คือ ตวัแปรค่าคงท่ีเฉพาะของทางเลือกท่ี a 
  ASCb คือ ตวัแปรค่าคงท่ีเฉพาะของทางเลือกท่ี b 
รายละเอียดของตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเกษตรเชิงพหุภารกิจอธิบายไดด้งัน้ี 
คุณลกัษณะดา้นระบบการผลิตทางการเกษตร (Agsysi) 
GAPi คือ ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 
 โดย = 1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 
  = 0 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมมีการอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ

สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 
  = -1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั) 
GBIOi คือ ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมมีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบ 

นิเวศน์เกษตร 
 โดย = 1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมมีการอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ

สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 
  = 0 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 
  = -1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั) 
ORi คือ ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์
 โดย = 1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์
  = 0 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียมี์การอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ
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สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 
  = -1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั) 
ORBIOi คือ ระบบการผลิตเกษตรอินทรียมี์การอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบ

นิเวศน์เกษตร 
 โดย = 1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียมี์การอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ

สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร 
  = 0 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์
  = -1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั) 
คุณลกัษณะดา้นระบบการคา้ (Tradei) 
FSi คือ ระบบการคา้ท่ีขายผ่านระบบตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์

เ ป็ น 
ผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 โดย = 1 ถ้าทางเลือก i เป็นระบบการค้าท่ีขายผ่านระบบตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการแต่ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 

  = 0 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการคา้ท่ีผา่นองคก์ร โดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคา
ท่ีเป็นธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

  = -
1 

ถา้ทางเลือก i เป็นระบบตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (สถานการณ์ปัจจุบนั) 

FTi คือ ระบบการคา้ท่ีผา่นองคก์รโดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรมและมีการจดัสรร 
รายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

 โดย = 1 ถา้ทางเลือก i เป็นระบบการคา้ท่ีผา่นองคก์ร โดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคา
ท่ีเป็นธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

  = 0 ถ้าทางเลือก i เป็นระบบการค้าท่ีขายผ่านระบบตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการแต่ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 

  = -
1 

ถา้ทางเลือก i เป็นระบบตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (สถานการณ์ปัจจุบนั) 

คุณลกัษณะดา้นราคา (Pricei) 

Pricei คือ ราคาของแครอทในทางเลือกท่ี i 
 โดยมีระดบัราคาดงัน้ี 25, 35,40, 50 (บาทต่อกิโลกรัม) 
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คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมและทศันคติของผูบ้ริโภค  
Sexj คือ เพศของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
 โดยก าหนดให ้ = 0 ถา้ผูบ้ริโภคท่ี j เป็นเพศชาย 
  = 1 ถา้ผูบ้ริโภคท่ี j เป็นเพศหญิง 
Agej คือ อายขุองผูบ้ริโภคคนท่ี j (จ านวนปี) 
Eduj คือ จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาของผูบ้ริโภคคนท่ี j (มีหน่วยเป็นจ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา) 
Incomej คือ รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนผูบ้ริโภคคนท่ี j (บาทต่อเดือน) 
Expenj คือ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของครัวเรือนผูบ้ริโภคคนท่ี j (บาทต่อเดือน) 
Chij คือ การมีเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
 โดยก าหนดให ้ = 0 ถา้ไม่มีเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
  = 1 ถา้มีเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคคนท่ี j 
Olderj คือ การมีผูสู้งอายท่ีุอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี j 
 โดยก าหนดให ้ = 0 ถา้ไม่มีผูสู้งอายท่ีุอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี 

j 
  = 1 ถา้มีผูสู้งอายท่ีุอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี j 
Sickj คือ การมีผูเ้จบ็ป่วยหรือมีโรคประจ าตวัอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี j 
 โดยก าหนดให ้ = 0 ถา้ไม่มีผูเ้จบ็ป่วยหรือมีโรคประจ าตวัอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี j 
  = 1 ถา้มีผูเ้จบ็ป่วยหรือมีโรคประจ าตวัอยูใ่นครัวเรือนของผูบ้ริโภคท่ี j 
KGAj คือ การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมของผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
KORj คือ การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
KFTj คือ การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบการคา้ท่ีเป็นธรรมของผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
KMAj คือ การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบเกษตรเชิงพหุภารกิจของผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
AHTj คือ ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยัของสุขภาพและการเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคท่ี j  

(คะแนนเฉล่ีย) 
AORj คือ ทศันคติท่ีมีต่อการเลือกบริโภคสินคา้อินทรียข์องผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
AFTj คือ ทศันคติท่ีมีต่อการคา้ท่ีเป็นธรรมของผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
AMAj คือ ทศันคติท่ีมีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจของผูบ้ริโภคท่ี j (คะแนนเฉล่ีย) 
  

 3.5.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการผลิตแครอทเชิง
พหุภารกิจ เม่ือท าการประมาณค่าดว้ยแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข (Conditional logit) 
ขา้งตน้ โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงท าใหไ้ดค้่าฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ทางออ้มของ
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ผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ
จากทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีชุดของคุณลกัษณะในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั  3 ทางเลือก โดยในการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองนั้น พิจารณาไดจ้ากค่า 
Log-likelihood function ค่า McFadden R2 และค่าChi-squared ขณะเดียวกันในส่วนของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการการบริโภคแครอทเชิงพหุภารกิจของผูบ้ริโภคนั้น มีการประเมินผล
แบบจ าลองโดยการตรวจสอบทางดา้นสถิติซ่ึงพิจารณาจากค่า Coeffcientและ  z

ของตวัแปรแต่ละตวัวา่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามท่ีระดบัความเช่ือมัน่มากนอ้ยเพียงใด ส่วน
ปัจจยัทางด้านคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงท่ีมีการปรับปรุงคุณลกัษณะของรูปแบบการผลิตแครอท
เชิงพหุภารกิจคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึงในระดบัท่ีสูงกวา่ทางเลือกฐานหรือทางเลือก
ท่ีแสดงถึงสถานการณ์ปัจจุบนั แมร้าคาจะสูงกวา่นั้นก็พิจารณา Coeffcientและ  z  
ของตวัแปรแต่ละตวัว่ามีอิทธิพลต่อตวัแปรตามท่ีระดับความเช่ือมัน่มากน้อยเพียงใด 
ค่าสถิติดงักล่าว แสดงถึงคุณสมบติัของตวัประมาณค่า (ค่าสัมประสิทธ์ิ) ความสามารถ 
และความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง อคัรพงศ ์(2555)  

 ทั้งน้ี จากผลท่ีได้สามารถจะน าไปประยุกต์ในการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อท าให้ได้
รูปแบบท่ีเหมาะสมของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ นอกจากน้ียงัท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกระดบัในการปรับปรุงรูปแบบดงักล่าวให้เหมาะสมมากข้ึน ทั้งปัจจยัทางด้าน
คุณลกัษณะของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจและปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ของผูบ้ริโภค ท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

 

3.5.3  การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกินการชดเชย (Compensating Surplus) จาก 
ทางเลือกท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน 21 ทางเลือก (รวมทางเลือกฐาน) สามารถหาความพึง
พอใจท่ีผูบ้ริโภคในจังหวดัเชียงใหม่ ได้รับจากทางเลือกนั้ น ๆ หรืออรรถประโชน์
ทางออ้มของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง โดยแทน
ค่าตวัแปรคุณลกัษณะในทางเลือกต่าง ๆ ลงในแบบจ าลอง การประมาณค่าความเตม็ใจจ่าย
หรือส่วนเกินการชดเชย เป็นมูลค่าในรูปของตัวเงินท่ีว ัดได้จากการเปล่ียนแปลง
คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะเพื่อใหส้ะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
โดยการทดแทนกนัของคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงประกอบกนัข้ึนเป็นทางเลือกในการจดัสรร
คุณลกัษณะท่ีศึกษา เช่น มูลค่าของการปรับเปล่ียนจากระบบการผลิตท่ีมีการใช้สารเคมี
ไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยวดัจากความเต็มใจ
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จ่ายของผูบ้ริโภค (Willingness to pay: WTP) เพื่อปรับปรุงสินคา้หรือคุณลกัษณะนั้น ๆ 
ให้ดีข้ึน ดงันั้นการวดัส่วนเกินจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงวดัโดยใช้ส่วนเปล่ียนแปลงการ
ชดเชย หลกัการโดยทัว่ไปในการวดัส่วนเกินการชดเชย คือ การวดัจ านวนเงินท่ีจะตอ้ง
น ามาจากผูบ้ริโภคเม่ือสถานการณ์ปัจจุบนัดีข้ึน โดยให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเท่ากบั
สถานการณ์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง (สถานการณ์ฐาน) 

 นอกจากน้ี การวดัส่วนเปล่ียนแปลงการชดเชยยงัสามารถวดัไดจ้ากการท่ีความพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการวดัส่วนเกินการชดเชยจึงเป็นการวดัจ านวนเงินท่ีจะจ่ายให้ผูบ้ริโภคเพิ่ม
ให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเท่ากบัระดบัเดิมก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตท่ีสะทอ้น
มุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ซ่ึงเรียกวา่ ความเตม็ใจจ่ายนัน่เอง 
 การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกินการชดเชยเม่ือมีการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะในการ
ทดลองทางเลือก สามารถหาไดจ้ากสมการท่ีพฒันาโดย (Hanemane, 1984)  
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 เม่ือ  คือ ความพอใจส่วนเพิ่มของรายได ้(Marginal utility of income) ซ่ึงเท่ากบัส่วนกลบัของ
ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีเป็นตวัเงินหรือราคาทางเลือกนั่นเอง ส่วน Vi0 และ Vi1 คือ ความพอใจ
ทางออ้ม (Indirect utility) ก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ จากสมการท่ี 17 สามารถเขียน
ใหม่ไดเ้ป็น 
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 ในสมการท่ี 18 แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชัน่ความพอใจเชิงเส้น (Linear utility function) ซ่ึงอตัราการ
ทดแทนกัน (Marginal rate of substitution) ระหว่าง 2 คุณลักษณะจะหาได้จากสัดส่วนของค่า
สัมประสิทธ์ิของทั้ง 2 คุณลักษณะ (Hensher and Johnson, 1981) เม่ือแปลง   ให้อยู่ในรูปของตวั
แปรค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นตวัเงิน  เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจสามารถเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ค่าความพอใจทางออ้มท่ีเพิ่มข้ึนก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะเพื่อ
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยค่า (Vi0 – Vi1) คือ คุณลักษณะก่อนและหลังการ
ปรับเปล่ียนนัน่เอง กล่าวคือ สามารถประเมินค่าความเตม็ใจจ่ายเม่ือมีการปรับปรุงคุณลกัษณะให้ดีข้ึน
จากระดบัหน่ึงไปยงอีกระดบัหน่ึง เช่น มูลค่าความเตม็ใจจ่ายเพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต
จากท่ีมีการใชส้ารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
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3.5.4  การหาความน่าจะเป็นในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ การศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดทางเลือกท่ี 
คุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ เพื่อใหผู้บ้ริโภคตวัอยา่งพิจารณา
เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกจ านวนทั้ ง 21 ทางเลือก ซ่ึงรวมทางเลือกท่ีเป็นสถานการณ์
ปัจจุบนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการทราบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบั
ทางเลือกใดมากท่ีสุดหรือตอ้งการให้มีการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะในระดบัใด ทั้งน้ีโดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกทางเลือกต่าง ๆ หากทางเลือกใดมีความ
น่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกมากท่ีสุด แสดงวา่เป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด เป็นตน้ ทั้งน้ีการค านวณความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกท าไดโ้ดยการค านวณระดบั
อรรถประโยชน์ตามสมการท่ี 17 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการค านวณดงัน้ี 

 ท าการแทนค่าตวัแปรของปัจจยัต่าง ๆ ในแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไขท่ีไดจ้าการประมวลผล
ในแต่ละทางเลือกในชุดทางเลือกนั้น (Choice set) ท าใหไ้ดอ้รรถประโยชน์ทางออ้ม (V) ของทางเลือก
นั้น ๆ และหาค่าเอกซ์โพเนนเชียลของอรรถประโยชน์ทางออ้มในแต่ละทางเลือก ดงัสมการท่ี (20) 
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 ซ่ึงในท่ีน่ีจะท าการศึกษาเฉพาะระดบัอรรถประโยชน์ท่ีเกิดจากคุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจเท่านั้น จึงก าหนดให้ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกและคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจ
สังคมของผูบ้ริโภคทุกรายเท่ากบัค่าเฉล่ียและไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเฉพาะทางเลือกท่ีมีผล
ต่อความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกเท่านั้น 

 เม่ือท าการค านวณระดบัอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกแลว้ หลงัจากนั้นจึงน ามาค านวณหา
ความน่าจะเป็นท่ีทางเลือกดงักล่าวท่ีจะถูกเลือกทั้งหมด 21 ทางเลือก โดยในการหาค่าความน่าจะเป็น
ของแต่ละทางเลือกนั้น คือการหารค่าเอกซ์โพเนนเชียลของแต่ละทางเลือกด้วยผลรวมของค่าเอกซ์
โพเนนเชียลของทุกทางเลือกในชุดทางเลือกโดยการหาความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกทางเลือก i 
จากทางเลือกทั้งหมด C ทางเลือก โดยมีสมการการหาความน่าจะเป็น ดงัน้ี 
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3.5.5  ทัศนคติของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี 2 คือ เพื่อทราบทศันคติของผูบ้ริโภคแครอทต่อระบบ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีจะท าการวดัระดบัทศันคติต่าง ๆ ของ
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ผูบ้ริโภคโดยได้ให้ระดบัของการแสดงความคิดเห็นเป็นคะแนนน ้ าหนักเฉล่ีย (Weight 
mean score) ซ่ึงก าหนดให้อยู่ในรูปของค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale 

 Likert Scale เป็นมาตรการวดั ของ Rensis Likert เป็นมาตรท่ีใช้กันอย่างกวา้งขวาง โดยจะมี
ค าตอบมาใหเ้ลือก 5 ระดบั เร่ิม เห็นนอ้ยท่ีสุด ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย เห็นดว้ยมากท่ีสุด แลว้ผูต้อบ
จะตอ้งเลือกวา่แต่ละขอ้ท่ีถามตรงความคิดเห็นในระดบัใดโดยค าถามบางขอ้จะมีความหมายดา้นบวก 
บางขอ้มีความหมายดา้นลบกนั คละกนัไปการสรุปค าตอบนั้น ในประโยคท่ีมีความหมายเป็น บวกเรา 
จะให้คะแนนในค าตอบท่ีเห็นดว้ยนอ้ยสุด เท่ากบั 1 และเห็นดว้ยมากสุดเท่ากบั 5 และในประโยคท่ีมี
ความหมายเป็นลบ เราจะกลับค่าคะแนนโดยในค าตอบท่ีเห็นด้วยน้อยสุดจะได้ 5 คะแนนแต่ใน
ค าตอบท่ีเห็นด้วยมากสุดจะได้ 1 คะแนน แลว้ให้ผูต้อบเลือกว่า พอใจค าตอบในแต่ละประโยคใน
ระดบัใด  
 ซ่ึงเป็นรูปแบบนิยมใช้มากกบัแบบสอบถามท่ีวดัทศันคติ หรือความเช่ือ โดยก าหนดรูปแบบ
ออกเป็นระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการบอกขนาดความเขม้ของทศันคติ โดยขอ้ค าถามจะประกอบด้วยขอ้
ค าถามทั้งทางบวกและทางลบ และผูต้อบจะเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว (ธชัพนธ์, 2551) ดงัตาราง
ท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3.6 การใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 
ระดับคะแนน 

กรณคี าถามทางบวก 
ระดับคะแนน 

กรณคี าถามทางลบ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 
 เห็นดว้ย 4 2 
 ไม่รู้/เฉย ๆ 3 3 
 ไม่เห็นดว้ย 2 4 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 

การให้คะแนนน ้ าหนกัเฉล่ีย โดยน ามาจดักลุ่มมีอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.80 ซ่ึงการค านวณไดจ้ากสูตร   
 อนัตรภาคชั้น  = จ านวนพิสัย / จ  านวนชั้น 

   = 
5

15   
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ดงันั้นสามารถจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ / มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 ระดบัเห็นดว้ย / มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 ระดบัเฉย ๆ / ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 ระดบัไม่เห็นดว้ย / นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 -1.80 ระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ / นอ้ยท่ีสุด 
 


