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บทที ่5 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการผลติแครอทเชิงพหุภารกจิ 

 วตัถุประสงค์หลักในการศึกษาคร้ังน้ี คือการทราบถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแครอทต่อ
ระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินความพึงพอใจ
ดังกล่าว ทั้ งน้ีจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิตแบบมีเง่ือนไข (Conditional Logit) เพื่อหา
ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ทางออ้ม (Vi) ของผูบ้ริโภคท่ีได้จากการพิจารณาตดัสินใจเลือกรูปแบบของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีชุดระดบัคุณลกัษณะของ
รูปแบบการเกษตรท่ีสะท้อนมุมมองของเกษตรเชิงพหุภารกิจท่ีแตกต่างกนั 3 ทางเลือก โดยการวดั
ความพึงพอใจในคร้ังน้ี ได้ก าหนดรูปแบบท่ีสะท้อนถึงมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ท่ี
ประกอบดว้ย ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมท่ีรวมการอนุรักษพ์นัธ์ุ
พืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรียท่ี์รวมการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร ระบบ
การคา้ท่ีผา่นองคก์ร โดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึง
เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และระบบการคา้ท่ีขายผา่นระบบการตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน
หรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงองค์ประกอบดงักล่าว ไดส้ะทอ้นมุมมอง
ของการเกษตรเชิงพหุภารกิจในด้านการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึงคุณภาพและความปลอดภยั ตลอดจน
ความมัน่คงทางดา้นอาหาร การคา้ท่ีให้ความส าคญัแบบองคร์วม คือ ทั้งผูผ้ลิตและผูบิ้โภคดีรับความ
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมีการค านึงถึงการพฒันาชุมชน ท่ีช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้
อย่างเข้มแข็งต่อไป ซ่ึงจากผลการประมาณค่าแบบจ าลอง ท าให้สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ี
ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ คุณลกัษณะในระดบัต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบของ
การเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของเกษตรเชิงพหุภารกิจของผูบ้ริโภค รวมทั้งความน่าจะเป็นท่ีจะเลือก
รูปแบบของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจในทางเลือกต่าง ๆ โดยรายละเอียดเป็นไป ดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบของการผลิตที่สะท้อนมุมมองของ 
  การเกษตรเชิงพหุภารกจิ 

 การศึกษาคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบของการเกษตรท่ีสะทอ้น
มุมมองของเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยใช้แครอทเป็นผลผลิตตวัอย่าง ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 6 อ  าเภอ ในส่วนของรูปแบบค าถามการทดลอง
ทางเลือกนั้ นสร้างแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย 10 ชุดทางเลือก ซ่ึงในแต่ละชุดทางเลือก
ประกอบดว้ย 3 ทางเลือก โดยเป็นทางเลือกท่ีสร้างจากสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน 2 ทางเลือก และเป็น
ทางเลือกท่ีเป็นสถานการณ์จริงหรือทางเลือกฐาน 1 ทางเลือก ทั้งน้ีในการเลือกทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภค
ตวัอย่างทุกรายจะถูกก าหนดให้เลือกทางเลือกท่ีตนพึงพอใจสูงสุด 10 คร้ังตามจ านวนชุดทางเลือก 
โดยทางเลือกแต่ละทางเลือกประกอบด้วย 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นระบบการผลิตทาง
การเกษตร (Agricultural System) คุณลกัษณะดา้นการคา้ (Trade) และคุณลกัษณะทางดา้นราคาของ
แครอท โดยในแต่ละคุณลกัษณะประกอบดว้ยระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัไป ดงัแสดงใน
ภาคผนวก 

 ทั้งน้ีไดป้ระมวลผลแบบจ าลองโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐมิติ ในเบ้ืองตน้ไดว้ิเคราะห์
แบบจ าลองโลจิทแบบมีเง่ือนไขด้วยวิธีการภาวะความควรจะเป็นสูงสุด โดยได้ผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 แบบจ าลอง คือ แบบจ าลองท่ี 1 เป็นแบบจ าลองท่ีพิจารณาตวัแปรอิสระเฉพาะท่ีเป็นส่วน
คุณลกัษณะของการเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจเท่านั้น และแบบจ าลอง
ท่ี 2 พิจารณาตวัแปรอิสระเฉพาะคุณลกัษณะของการเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิง
พหุภารกิจ ร่วมกับปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคตัวอย่าง โดยผลการประมาณค่า
แบบจ าลองท่ี 1  พบวา่ ค่าเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง มีค่าเท่ากบั -2,213.27 ส่วนค่า 
McFadden R2 มีค่าเท่ากับ 0.05 จะเห็นได้ว่าค่า McFadden R2 ท่ีได้นั้ นมีค่าค่อนข้างต ่ า ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากในแต่ละค่าของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของตวัแปรหุ่น (Dummy 
variable) ซ่ึงไม่มีค่าใดท่ีอยู่ระหว่างค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Gujarati, 
2003) ดงันั้นแบบจ าลองโลจิทจึงมีแนวโนม้ท่ีไม่ค่อยใกลชิ้ดกบัขอ้มูลมากนกั จึงท าให้ค่า R-square ท่ี
ค  านวณได้มีค่าต ่า ขณะเดียวกันจากค่า McFadden R2 น้ี สามารถอธิบายการตดัสินใจในการเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ หรือสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามไดเ้พียงร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม 
เม่ือท าการทดสอบตวัแปรทั้ งหมดในแบบจ าลองว่ามีค่าเท่ากับศูนย์หรือไม่ (Ward test) หรือการ
พิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit) นั้ น พบว่าค่า Chi-square มีค่าเท่ากับ 
241.27 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 99% นั่นคือค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีใช้ในการ
ประมาณค่าในแบบจ าลองมีค่าไม่เท่ากบัศูนยร์ายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีพิจารณาเฉพาะคุณลกัษณะของระบบการผลิตทาง
การเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ (แบบจ าลองท่ี 1) 

ตัวแปรคุณลกัษณะ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
t-ratio P-value 

1) ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 0.368 4.139   *** 0.000 
2) ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ 
สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) 

0.134 2.062  ** 0.039 

3) ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(OR) 0.350 4.575  *** 0.000 
4) ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษ์พนัธ์ุพืช
และสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร(ORBIO) 

0.515 5.121  *** 0.000 

5) ระบบการค้าท่ีขายผ่านท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร 
ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง (FS) 

-0.009 -
0.177 

 0.859 

6) ระบบการคา้ท่ีผ่านองคก์ร โดยเกษตรกรรายยอ่ยจะไดรั้บ 
ราคาท่ี เป็นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงเพื่อ 
พฒันาทอ้งถ่ิน (FT) 

0.077 0.990  0.322 

ราคาแครอท (PRICE) 
-0.025 

-
3.719  *** 0.000 

ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1 0.296 1.479  0.139 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 0.402 2.301  ** 0.021 
Log likelihood function  -2,213.27 
จ านวนตวัอยา่ง  2,480 
McFadden R2  0.05 
Chi-square [degree of freedom = 7]  241.27 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ ** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 
 *** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (ระดบัความเช่ือมัน่ 90%) 

 ในการประมาณค่าแบบจ าลองท่ี 2 ได้น าเอาตวัแปรอิสระเฉพาะคุณลักษณะของการผลิตท่ี
สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจเช่นดียวกนั แต่การประมวลผลคร้ังน้ีไดก้ าหนดให้แสดง
ค่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง (ค่าคงท่ีเฉพาะ) ของทางเลือกต่าง ๆ ของสมการ
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ดว้ย พบว่าตวัแปรอิสระเหล่านั้นสามารถอธิบายการพิจารณาเลือกในทางเลือกต่าง ๆ หรือสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามไดร้้อยละ 8 โดยพิจารณาจากค่า R-square ทั้งน้ีจากการพิจาณา
ค่าเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง พบว่ามีค่าเท่ากบั -2,146.96 ส่วนค่า McFadden R2  
มีค่ าเท่ ากับ  0.08 จะเห็นว่าในแบบจ าลองท่ี  2 น้ี มีค่ า  McFadden R2 สู งกว่า แบบจ าลองท่ี  1 
ขณะเดียวกนัเม่ือท าการทดสอบตวัแปรทั้งหมดในแบบจ าลองวา่มีค่าเท่ากบัศูนยห์รือไม่ (Ward test) 
หรือการพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit) นั้น พบว่า ค่า Chi-square มีค่า
เท่ากบั 373.88 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 99% กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีใช้
ในการประมาณค่าในแบบจ าลองมีค่าไม่เท่ากบัศูนยร์ายละเอียดดงัตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีพิจารณาคุณลกัษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมดว้ย 
(แบบจ าลองท่ี 2) 

ตัวแปรคุณลกัษณะ 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
t-ratio P-value 

ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 0.372 4.160 *** 0.000 
ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตว์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) 0.135 2.061 ** 0.039 
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(OR) 0.352 4.575 *** 0.000 
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษ์พนัธ์ุพืชและ
สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO) 0.519 5.090 *** 0.000 
ระบบการคา้ท่ีขายผ่านตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน
หรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง (FS) -0.007 -0.146  0.838 
ระบบการคา้ท่ีผ่านองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาท่ีเป็น
ธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน (FT) 0.079 1.003  0.316 
ราคาแครอท (PRICE) -0.026 -3.735 *** 0.000 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิสังคม 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
t-ratio P-value 

ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1 -4.316 -4.080 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 -4.556 -4.342 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× อาย ุ -0.023 -3.616 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 × อาย ุ -0.021 -3.375 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1 × เพศ 0.505 3.201 *** 0.001 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 × เพศ 0.456 2.909 *** 0.004 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1 × ระดบัการศึกษา 0.062 2.550 ** 0.011 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 × ระดบัการศึกษา 0.059 2.447 ** 0.014 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1 × รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000 1.913 * 0.056 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000 2.358 ** 0.018 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 0.000 -0.153  0.879 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 0.000 -0.047  -0.963 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× จ านวนผูใ้หญ่ในครัวเรือน -0.098 -1.592  0.111 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× จ านวนผูใ้หญ่ในครัวเรือน -0.081 -1.329  0.184 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× จ านวนเด็กในครัวเรือน 0.131 1.023  0.306 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2 × จ านวนเด็กในครัวเรือน 0.021 0.161  0.872 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× จ านวนคนชราในครัวเรือน 0.541 3.528 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× จ านวนคนชราในครัวเรือน 0.550 3.606 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× จ านวนคนเจบ็ป่วยในครัวเรือน 0.094 0.496  0.619 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× จ านวนคนเจบ็ป่วยในครัวเรือน 0.180 0.956  0.339 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1×ความส าคญัของระบบ GAP -0.082 -0.489  0.625 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ความส าคญัของระบบ GAP -0.058 -0.347  0.728 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× ความส าคญัของเกษตรอินทรีย ์ -0.085 -0.671  0.502 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ความส าคญัของเกษตรอินทรีย ์ -0.065 -0.514  0.608 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1×ความส าคญัของการคา้ท่ีเป็นธรรม 0.553 3.042 *** 0.002 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิสังคม 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
t-ratio P-value 

ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ความส าคญัของการคา้ท่ีเป็นธรรม 0.583 3.227 *** 0.001 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1×ความส าคญัของเกษตรเชิงพหุภารกิจ 0.288 1.492  0.136 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ความส าคญัของเกษตรเชิงพหุภารกิจ 0.122 0.635  0.526 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1×ทศันคติต่อสุขภาพ ความปลอดภยั -0.006 0.032  0.975 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ทศันคติต่อสุขภาพ ความปลอดภยั 0.094 0.491  0.624 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× ทศันคติต่อสินคา้อินทรีย ์ 0.802 3.608 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ทศันคติต่อสินคา้อินทรีย ์ 0.845 3.819 *** 0.000 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× ทศันคติต่อการคา้ท่ีเป็นธรรม 0.079 0.628  0.530 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ทศันคติต่อการคา้ท่ีเป็นธรรม 0.072 0.572  0.567 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 1× ทศันคติต่อเกษตรเชิงพหุภารกิจ -0.275 -1.602  0.109 
ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกท่ี 2× ทศันคติต่อเกษตรเชิงพหุภารกิจ -0.272 -1.595  0.111 
Log likelihood function  -2,146.97 
จ านวนตวัอยา่ง  2,480 
McFadden R2  0.08 
Chi-square [degree of freedom = 41]  373.88 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ * ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 (ระดบัความเช่ือมัน่ 99%) 
 ** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 
 *** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (ระดบัความเช่ือมัน่ 90%) 

เม่ือน าแบบจ าลองทั้ งสองมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง พบว่า
อ านาจในการอธิบายของแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากค่า McFadden R2  นั้น อธิบายไดว้่าในตวัแปร
ตามของแบบจ าลองท่ี 2 สามารถอธิบายการตดัสินใจในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ไดดี้กวา่แบบจ าลอง
ท่ี 1 ทั้งน้ีเน่ืองมากจากค่า McFadden R2  ขยบัเขา้ใกลค้่าท่ีจะท าให้แบบจ าลองมีความเหมาะสมมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัในแบบจ าลองท่ี 2 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงไดดี้กว่าแบบจ าลองท่ี 1 เน่ืองจากมี
การพิจารณาในส่วนของปัจยัทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากค่า Chi-square
พบว่าตวัแปรทั้งหมดในแบบจ าลองทั้งสองไม่เท่ากบัศูนยแ์ละมีค่าความน่าเช่ือถือท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 99% อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง พบว่า
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แบบจ าลองท่ีมีเฉพาะตวัแปรคุณลกัษณะของรูปแบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจ (แบบจ าลองท่ี 1) มีค่า
เท่ากบั -2,213.27 ในขณะท่ีแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรคุณลกัษณะและมีปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมร่วมอยู่
ดว้ยนั้น (แบบจ าลองท่ี 2) มีค่าเท่ากบั-2,146.96 ทั้งน้ี สรุปไดว้า่แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่
คือแบบจ าลองท่ี 2 ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไวใ้นคร้ังน้ีจึงใชแ้บบจ าลองท่ี 2 
ในการประมาณค่าความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดงักล่าว 

5.2 ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิง
พหุภารกจิและคุณลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม  

5.2.1  ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีสะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ 

การศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของการผลิตทางการเกษตรท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายท่ี
ผูบ้ริโภคจะเลือกผลผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ พิจารณาไดจ้ากค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรระดบัดงักล่าววา่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นในการตดัสินใจเลือก
อย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ และเคร่ืองหมายหน้าค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวแสดงถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์เช่นกัน เม่ือพิจารณาผลการประมาณค่าตามแบบจ าลองในตารางท่ี 5.2 
สามารถอธิบายผลของตวัแปรคุณลกัษณะดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม  (GAP) มีผลต่อค่าความเต็มใจท่ี
ผูบ้ริโภคจะยินดีจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (ค่า
สัมประสิทธ์ิ 0.372) กล่าวคือ หากทางเลือกใดมีผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีดีและ
เหมาะสม จะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกดงักล่าว ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตทางการเกษตรให้ดีข้ึนมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ นั่นคือ 
ทางเลือกดงักล่าวสามารถสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจไดน้ัน่เอง 

2) ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์ เป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) มีผลต่อค่าความเต็มใจท่ีผูบ้ริโภคจะยินดี
จ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธ์ิ 
0.135) กล่าวคือ หากทางเลือกใดมีผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม
และอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ท่ี เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร จะท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกดงักล่าว ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีการปรับเปล่ียนระบบ
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การผลิตทางการเกษตรให้ดีข้ึนมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ นั่นคือ ทางเลือกดังกล่าว
สามารถสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจไดน้ัน่เอง 

3) ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (OR) มีผลต่อค่าความเต็มใจท่ี
ผูบ้ริโภคจะยินดีจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของของการเกษตรเชิง
พหุภารกิจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (ค่า
สัมประสิทธ์ิ 0.353) หากทางเลือกใดมีผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย  ์จะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกดงักล่าว ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตทางการเกษตรให้ดีข้ึนมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ นั่นคือ 
ทางเลือกดงักล่าวสามารถสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจไดน้ัน่เอง 

4) ผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO) มีผลต่อค่าความเต็มใจท่ีผูบ้ริโภคจะยินดี
จ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธ์ิ 
0.519) หากทางเลือกใดมีผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และ
อนุรักษ์พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร จะท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจเลือกทางเลือกดงักล่าว ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีการปรับเปล่ียนระบบการผลิต
ทางการเกษตรให้ดีข้ึนมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ นั่นคือ ทางเลือกดังกล่าวสามารถ
สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจไดน้ัน่เอง 

 จากผลการศึกษาของปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะของการผลิตทางการเกษตร จะเห็นไดว้า่ ผลของ
ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กบัมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจในดา้นการผลิต อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัดา้นการคา้ท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไม่
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 5.2.2  ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง 

จากการวิเคราะห์แบบจ าลองโดยมีการสร้างตวัแปรคู่ความสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่าง
ตวัแปรทางเศรษฐกิจสังคมกบัค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือก (ASC) สามารถน ามาอธิบายถึง
อิทธิพลของตวัแปรทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่าย เพื่อให้มีการปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตทางการเกษตรให้สะทอ้นกบัมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจมากข้ึน 
โดยพิจารณาจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าว 
ซ่ึงจะแสดงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวกบัความเต็มใจจ่ายเพื่อให้
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มีการปรับเปล่ียนนัน่เอง โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกท่ีเป็นคนชรา การให้
ความส าคญัเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการค้าท่ีเป็นธรรม และทศันคติท่ีมีต่อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจพิจารณาเลือกทางเลือกท่ี
สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย จ านวนผูใ้หญ่ จ านวนเด็กในครัวเรือน และ
จ านวนคนเจ็บป่วยในครัวเรือน ความส าคญัเก่ียวกับระบบ GAP เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรเชิงพหุภารกิจ ทศันคติต่อสุขภาพและความปลอดภยั ทศันคติต่อการคา้ท่ีเป็นธรรม 
และทศันคติต่อเกษตรเชิงพหุภารกิจ ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจพิจารณา
เลือกทางเลือกท่ีสะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ซ่ึงสามารถอธิบาย
รายละเอียดของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
1) อายุของผูบ้ริโภคตัวอย่าง พบว่า มีผลต่อความเต็มใจของผู ้บริโภค เพื่อให้มีการ

ปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคตวัอย่างมี
อายุมากข้ึน แนวโน้มความต้องการท่ีให้มีการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการผลิตท่ี
สะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจลดลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเกษตรใน
รูปแบบน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งทัว่ถึง และยงัมองไม่เห็นรูปธรรมท่ีชดัเจน จึงท าให้
ผูบ้ริโภคไม่มีความเช่ือมัน่วา่รูปแบบดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดจ้ริงในอนาคตโดยเฉพาะกบั
กลุ่มผูมี้อายมุาก 

2) เพศของผูบ้ริโภคตัวอย่าง พบว่า มีผลต่อความเต็มใจเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ี
สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 
และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หากผูบ้ริโภคตวัอย่างเป็นเพศหญิง ท าให้มี
ความตอ้งการเลือกทางเลือกท่ีปรับเปล่ียนไปสู่ระบบเกษตรเชิงพหุภารกิจมากข้ึน 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูห้ญิงมีบทบาทความรับผิดชอบส าคญัในเร่ืองของการ
เลือกซ้ืออาหาร ดงันั้นจึงมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจกบัการเลือกซ้ือวตัถุดิบในการ
ปรุงอาหารเป็นอย่างมาก เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้บริโภคอาหารท่ีผ่านระบบ
การผลิตท่ีปลอดภยั และส่งผลดีต่อสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน 

3) ระดับการศึกษาของผู ้บริโภคตัวอย่าง พบว่า มีผลต่อความเต็มใจเพื่อให้มีการ
ปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  หากผู ้บริโภคตัวอย่างได้รับ
การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนแนวโนม้ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือกทางเลือก
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ท่ีปรับเปล่ียนมากข้ึน ทั้งอาจเน่ืองมาจากผูท่ี้ได้รับการศึกษาสูงมีความสนใจและมี
โอกาสเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารทางวิชาการจากส่ือต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกหรือเน้นให้
เห็นถึงเร่ืองผลกระทบและขอ้เสียของระบบการผลิตท่ีมีการใชส้ารเคมีทางการเกษตร
อยา่งเขม้ขน้ ประกอบกบัขอ้มูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน หรือ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีเผยแพร่และสนบัสนุนในเร่ืองการส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ปลอดภยั ท่ีเกิดจากระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 

4) รายได้เฉล่ียต่อเดือนในครัวเรือนของผูบ้ริโภคตวัอย่าง พบว่า มีผลต่อความเต็มใจ
เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หากผูบ้ริโภคตวัอยา่งมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน มีแนวโนม้ท่ีและความเตม็ใจจ่ายเพิ่มข้ึน  

5) จ านวนสมาชิกท่ีเป็นคนชราในครัวเรือนของผูบ้ริโภคตวัอย่าง พบว่า มีผลต่อความ
เต็มใจเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หากผูบ้ริโภคมี
สมาชิกท่ีเป็นผูสู้งอายุอาศยัอยู่ในครัวเรือน จะท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือก
ทางเลือกท่ีมีการปรับเปล่ียนไปสู่การเกษตรเชิงพหุภารกิจมากข้ึน ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากรูปแบบการผลิตทางการเกษตรท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจนั้น อาจตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตวัอยา่ง โดยเฉพาะในเร่ืองความ
ปลอดภยัและความมัน่คงทางอาหาร เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาดา้น
สุขภาพไดง่้าย ทั้งน้ีอาจเกิดจากการไดรั้บผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารเคมีใน
อาหาร จึงท าให้มีความตระหนกัและใส่ใจ ในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์การเกษตรท่ี
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

6) การให้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการคา้ท่ีเป็นธรรม พบวา่ มีผล
ต่อความเต็มใจเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุ
ภารกิจ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ การคา้ท่ีเป็นธรรมถือเป็นอีกมุมมองหน่ึงท่ีสะทอ้นแนวคิดของการเกษตรเชิง
พหุภารกิจ ดังนั้นการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับประเด็นดงักล่าว อาจส่งผลให้
แนวโนม้ท่ีจะเกิดการปรับเปล่ียนไปสู่มุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจก็มีมากข้ึน
เช่นกนั 

7) ทัศนคติท่ี มี ต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า มีผลต่อความเต็มใจเพื่ อให้ มีการ
ปรับเปล่ียนท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เกษตรอินทรีย ์ถือเป็นอีก
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มุมมองหน่ึงท่ีสามารถสะท้อนแนวคิดของเกษตรเชิงพหุภารกิจได้ ดังนั้ นการท่ี
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการเกษตรอินทรียน์ั้น ส่งผลให้แนวโนม้ในการพฒันาไปสู่
ระบบแนวคิดของเกษตรเชิงพหุภารกิจมีทางเป็นไปไดสู้ง และอาจไดรั้บการตอบรับ
จากผูบ้ริโภคในการท่ีไดรั้บคุณภาพและความปลอดภยั จากการพิจารณาเลือกสินคา้
อินทรียม์ากข้ึนดว้ย 

5.3 การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่มุมมองที่สะท้อน
เกษตรเชิงพหุภารกจิ 

 ในการค านวณค่าความเต็มใจจ่ายหรือส่วนเกินการชดเชย (Compensating Surplus) ของผูบ้ริโภค
เพื่อให้ไดรั้บความพึงพอใจ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึง หรือเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนคุณลกัษณะจากท่ีอยูใ่นระดบัฐาน เปล่ียนแปลงไปอยู่ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรืออยูใ่นระดบัท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจมากข้ึน สามารถค านวณไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

 01

1
ii VVCSWTP 


 

 โดย Vi0 คือ ระดบัอรรถประโยชน์ของคุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุ
ภารกิจก่อนการปรับเปล่ียนหรืออยู่ในสถานการณ์ปัจจุบนั และ Vi1 คือ ระดบัอรรถประโยชน์ของ
คุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจหลงัการปรับเปล่ียน ส่วน  คือ ค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีเป็นตวัเงิน ในท่ีน้ียกตวัอยา่งการหาค่าความเต็มใจจ่ายเม่ือมีการปรับเปล่ียน
คุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจจากสถานการณ์ปัจจุบนัคือ ระบบการผลิต
แบบใชส้ารเคมี (Vi0 ) มาเป็นระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม แสดงไดด้งัน้ี  
  เม่ือผลผลิตมาจากระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเท่ากบั 
     Vi1 = 0.372 (1) = 0.372 
  ผลผลิตมาจากระบบการผลิตท่ีมีการใช้สารเคมี (CHE) หรือสถานการณ์ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจเท่ากบั 
    Vi0 = 0.372 (-1) = -0.372 
  ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นตวัเงินหรือสัมประสิทธ์ิราคา ( ) เท่ากบั -0.026 

 ดงันั้นค่าความเตม็ใจจ่ายท่ีไดเ้ท่ากบั  62.28
026.0

)]1372.0()1372.0[(





 CSWTP  

 ผลการประมาณค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบท่ีสะทอ้นมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า ความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนจาก
ระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเร่ือง
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ของระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
เกษตร (ORBIO) โดยมีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 39.92 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีค่าความเต็มใจจ่าย
เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิต
แครอทเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 
28.62 บาทต่อกิโลกรัมค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตท่ีใช้
สารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้นมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (OR) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 27.08 บาทต่อกิโลกรัม และความเต็มใจจ่าย
เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตท่ีใช้สารเคมีไปสู่ระบบการผลิตท่ีสะทอ้น
มุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ในเร่ืองของระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษ์
พนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากบั 10.38 บาท
ต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 5.3) 

ตารางท่ี 5.3 ผลการประมาณค่าความเตม็ใจจ่ายของคุณลกัษณะในแต่ละระดบั 

คุณลกัษณะ 
ความเต็มใจจ่าย 

(บาทต่อกโิลกรัม) 
1. ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม(GAP) 28.62 
2. ระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสมและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและ
สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO) 10.38 
3. ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(OR) 27.08 
4. ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและ 
สัตวท่ี์เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO) 39.92 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจในเร่ืองของความอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการให้
ความส าคญักบัความปลอดภยัและความมัน่คงทางดา้นอาหาร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระแสนิยมในการ
เลือกบริโภคอาหารท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัมีมากข้ึน ขณะเดียวกนั
ผลผลิตท่ีได้ต้องผ่านระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และให้ความส าคัญกับผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลเสียต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว  
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5.4  ความน่าจะเป็นทีจ่ะถูกเลอืกของทางเลอืกทีส่ะท้อนมุมมองของการผลติแครอทเชิงพหุภารกจิ  

 การศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดทางเลือกท่ีสะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคตวัอย่างได้พิจารณาเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกจ านวนทั้ ง 21 ทางเลือก โดยรวม
ทางเลือกท่ีเป็นสถานการณ์ปัจจุบนัแล้ว ดงันั้นในการศึกษาตอ้งการทราบว่าผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัทางเลือกใดมากท่ีสุดหรือตอ้งการรูปแบบการเกษตรใดท่ีสะทอ้นมุมมองของ
การผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกทางเลือกต่าง ๆ หาก
ทางเลือกใดมีความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกมากท่ีสุด แสดงว่าเป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคตัวอย่างมี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เป็นตน้ โดยไดจ้ากการค านวณตามสมการระดบัอรรถประโยชน์ (สมการท่ี  
10) ซ่ึงในท่ีน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะระดบัอรรถประโยชน์ท่ีเกิดจากคุณลกัษณะท่ีสะทอ้นมุมมองของ
การผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจเท่านั้ น จึงก าหนดให้ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือกและคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคมของผูบ้ริโภคตวัอย่างทุกรายเท่ากบัค่าเฉล่ียและไม่มีความแตกต่างกนั เพื่อพิจารณา
เฉพาะทางเลือกท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกเท่านั้น ท าใหส้ามารถเขียนสมการใหม่ไดด้งัน้ี 
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 หลงัจากค านวณระดบัอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกแลว้ จึงค านวณหาค่าความน่าจะเป็น
ตามสมการดงัต่อไปน้ี 
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 โดย exp (Vi) คือค่า exponential ของระดบัอรรถประโยชน์ในทางเลือกท่ี i และ  
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ผลรวมของค่า exponential ของทางเลือกทั้งหมด ทั้งน้ีจากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ี 2 ใน
ตางรางท่ี 5.2 เม่ือน าตวัแปรท่ีใชล้งรหัสมาแทนค่าในแต่ละทางเลือก เพื่อหาค่าระดบัอรรถประโยชน์
และความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกของทางเลือกทั้งหมด (ตารางท่ี 5.4) โดยทางเลือก 3 อนัดบัแรกท่ี
ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ตามตารางท่ี 5.5 มีดงัน้ี 

5.4.1 อนัดบัท่ี 1 ทางเลือกท่ี 5 มีระดบัความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเท่ากบั 0.0527 (ร้อยละ 5.27) 
โดยเป็นผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ซ่ึงเป็นระบบการผลิตท่ีมี
การดูแลควบคุมในทุกๆ ขั้นตอนมีการขายผ่านระบบการตลาดท่ีพฒันาข้ึนโดยมีกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนหรือสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง ทั้งน้ีผูบ้ริโภค
ยนิดีจ่ายท่ีราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม 

5.4.2 อนัดบัท่ี 2 ทางเลือกท่ี 15 มีระดบัความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเท่ากบั 0.0527 (ร้อยละ 5.27) 
โดยเป็นผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์ละมีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและ
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สัตว์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตรมีการขายผ่านระบบตลาดปัจจุบัน ทั้ งน้ี
ผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายท่ีราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม 

5.4.3 อนัดบัท่ี 3 ทางเลือกท่ี 10 มีระดบัความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเท่ากบั 0.0522 (ร้อยละ 5.22) 
โดยเป็นผลผลิตท่ีมีตรารับรอง “ผลผลิตอินทรีย”์ ผลิตจากระบบท่ีไม่มีการใชส้ารเคมีใด ๆ 
มีการขายผลผลิตผ่านระบบการคา้ท่ีมีการกระจายสินคา้จากเกษตรกรไปสู่ผูบ้ริโภคผ่าน
ทางองคก์ร โดยเกษตรกรรายย่อยจะไดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม และมีการจดัสรรรายไดส่้วน
หน่ึงเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายท่ีราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม 

 ทั้งน้ีจากผลการศึกษา พบวา่ ทางเลือกท่ีเป็นสถานการณ์ปัจจุบนัหรือทางเลือกท่ี 21 มีระดบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเท่ากบั 0.041 โดยเป็นผลผลิตท่ีมาจากระบบการผลิตท่ีใชส้ารเคมี ซ่ึงมีการน า
ผลผลิตไปขายผา่นระบบตลาดทัว่ไป ทั้งน้ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายท่ี 25 บาทต่อกิโลกรัม ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่
เป็นทางเลือกท่ีมีความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกจากผูบ้ริโภคต ่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการให้
เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบันไปสู่การผลิตท่ีสะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยมีความเตม็ใจจ่ายในรูปของราคาผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 5.4 ความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกของทางเลือกท่ีสะทอ้นมุมมองของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 

ล าดับที ่ ทางเลอืกที่ 
ระดับความน่าจะเป็นทีจ่ะถูกเลอืก 

จ านวน ร้อยละ 

1 5 0.0527 5.27 
2 15 0.0527 5.27 
3 10 0.0522 5.22 
4 12 0.0521 5.21 
5 2 0.0520 5.20 
6 7 0.0517 5.17 
7 3 0.0516 5.16 
8 8 0.0516 5.16 
9 9 0.0512 5.12 

10 13 0.0512 5.12 
11 6 0.0510 5.10 
12 1 0.0509 5.09 
13 18 0.0509 5.09 
14 19 0.0508 5.08 
15 16 0.0506 5.06 
16 4 0.0504 5.04 
17 20 0.0498 4.98 
18 11 0.0493 4.93 
19 17 0.0440 4.40 
20 14 0.0434 4.34 
21 21 -0.0100 -1.00 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.5 คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด 

คุณลกัษณะ 
อนัดับทางเลอืกทีไ่ด้รับการเลือก 

อนัดับที ่1 อนัดับที ่2 อนัดับที ่3 

1. ระบบการผลิต
ทางการเกษตร 

ระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์และมี
การอนุ รักษ์พันธ์ุพืช
แ ล ะ สั ต ว์ ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อระบบ
นิเวศน์เกษตร 

ระบบการผลิตท่ีดีและ
เห ม าะส ม  (GAP) ซ่ึ ง
เป็นระบบการผลิตท่ีมี
การดูแลควบคุมในทุกๆ 
ขั้นตอน 

ผ ล ผ ลิ ต ท่ี มี ต ร า รั บ ร อ ง 
“ผลผลิตอินทรีย์” ผลิตจาก
ระบบท่ีไม่มีการใช้สารเคมี
ใดๆ 

2. ระบบการค้า ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ข า ย ผ่ าน
ระบบตลาดปัจจุบนั 

ระบบการค้าท่ีขายผ่าน
ร ะ บ บ ก า ร ต ล า ด ท่ี
พัฒน าข้ึน โดยมีก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุมชนหรือ
ส ห ก ร ณ์ เ ป็ น
ผูด้  าเนินการ แต่ไม่ผ่าน
พอ่คา้คนกลาง 

ระบบการคา้ท่ีมีการกระจาย
สินค้าจาก เกษตรกรไป สู่
ผูบ้ริโภคผา่นทางองคก์ร โดย
เกษตรกรรายย่อยจะได้รับ
ราคาท่ีเป็นธรรม และมีการ
จดัสรรรายได้ส่วนหน่ึงเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

3. ราคาแครอท 35 (บาท/กิโลกรัม) 35 (บาท/กิโลกรัม) 35 (บาท/กิโลกรัม) 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
 


