บทที่ 5
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจ
วัตถุ ป ระสงค์หลัก ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อการทราบถึ งความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่ อ
ระบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในจังหวัดเชี ยงใหม่ และปั จจัยที่ มีผลต่อการประเมิ นความพึงพอใจ
ดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ จากการวิ เคราะห์ ด้ว ยแบบจ าลองโลจิ ต แบบมี เงื่ อ นไข (Conditional Logit) เพื่ อ หา
ฟั งก์ชั่นอรรถประโยชน์ทางอ้อม (Vi) ของผูบ้ ริ โภคที่ได้จากการพิจารณาตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จทางเลื อกใดทางเลื อกหนึ่ งภายใต้สถานการณ์ ที่มีชุดระดับคุณลักษณะของ
รู ปแบบการเกษตรที่ สะท้อนมุ มมองของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จที่ แตกต่างกัน 3 ทางเลื อก โดยการวัด
ความพึ ง พอใจในครั้ งนี้ ได้ก าหนดรู ป แบบที่ ส ะท้อ นถึ ง มุ ม มองของการเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ที่
ประกอบด้วย ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมที่รวมการอนุรักษ์พนั ธุ์
พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ ระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรี ยท์ ี่รวมการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร ระบบ
การค้าที่ผา่ นองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่เป็ นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่ ง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และระบบการค้าที่ขายผ่านระบบการตลาดที่พฒั นาขึ้นโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุ มชน
หรื อสหกรณ์ เป็ นผูด้ าเนิ นการ แต่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าว ได้สะท้อนมุมมอง
ของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในด้านการผลิ ตเพื่ อให้ได้มาซึ่ งคุ ณภาพและความปลอดภัย ตลอดจน
ความมัน่ คงทางด้านอาหาร การค้าที่ให้ความสาคัญแบบองค์รวม คือ ทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ิโภคดีรับความ
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย รวมทั้งมีการคานึ งถึงการพัฒนาชุ มชน ที่ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้ม แข็งต่ อไป ซึ่ ง จากผลการประมาณค่ าแบบจาลอง ท าให้ ส ามารถวิเคราะห์ ผ ลการศึ กษาที่
ประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้ คือ คุณลักษณะในระดับต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรู ปแบบของ
การเกษตรที่ สะท้อนมุมมองของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งความน่ าจะเป็ นที่จะเลื อก
รู ปแบบของการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจในทางเลือกต่าง ๆ โดยรายละเอียดเป็ นไป ดังต่อไปนี้
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5.1 การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบของการผลิ ต ที่ ส ะท้ อ นมุ ม มองของ
การเกษตรเชิ งพหุภารกิจ
การศึกษาคุ ณลักษณะต่าง ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบของการเกษตรที่ สะท้อน
มุ ม มองของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ โดยใช้แครอทเป็ นผลผลิ ต ตัวอย่าง ท าการสั ม ภาษณ์ ข ้อมู ล จาก
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในเขตพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ จานวน 6 อาเภอ ในส่ วนของรู ปแบบคาถามการทดลอง
ทางเลื อ กนั้ นสร้ า งแบบสอบถาม ที่ ป ระกอบด้ ว ย 10 ชุ ด ทางเลื อ ก ซึ่ งในแต่ ล ะชุ ด ทางเลื อ ก
ประกอบด้วย 3 ทางเลื อก โดยเป็ นทางเลื อกที่สร้ างจากสถานการณ์ ที่สมมติข้ ึน 2 ทางเลือก และเป็ น
ทางเลือกที่เป็ นสถานการณ์จริ งหรื อทางเลือกฐาน 1 ทางเลือก ทั้งนี้ ในการเลือกทางเลือกนั้น ผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างทุ กรายจะถูกกาหนดให้เลื อกทางเลื อกที่ตนพึงพอใจสู งสุ ด 10 ครั้งตามจานวนชุ ดทางเลื อก
โดยทางเลื อกแต่ละทางเลื อกประกอบด้วย 3 คุ ณลักษณะ ได้แก่ คุ ณลักษณะด้านระบบการผลิ ตทาง
การเกษตร (Agricultural System) คุณลักษณะด้านการค้า (Trade) และคุณลักษณะทางด้านราคาของ
แครอท โดยในแต่ละคุ ณลักษณะประกอบด้วยระดับการเปลี่ ยนแปลงที่ แตกต่างกันไป ดังแสดงใน
ภาคผนวก
ทั้งนี้ ได้ประมวลผลแบบจาลองโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางเศรษฐมิติ ในเบื้องต้นได้วิเคราะห์
แบบจาลองโลจิ ท แบบมี เงื่ อ นไขด้วยวิธี ก ารภาวะความควรจะเป็ นสู งสุ ด โดยได้ผ ลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 แบบจาลอง คือ แบบจาลองที่ 1 เป็ นแบบจาลองที่พิจารณาตัวแปรอิสระเฉพาะที่เป็ นส่ วน
คุณลักษณะของการเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจเท่านั้น และแบบจาลอง
ที่ 2 พิจารณาตัวแปรอิสระเฉพาะคุณลักษณะของการเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ ง
พหุ ภ ารกิ จ ร่ ว มกับ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผูบ้ ริ โภคตัว อย่า ง โดยผลการประมาณค่ า
แบบจาลองที่ 1 พบว่า ค่าเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนของแบบจาลอง มีค่าเท่ากับ -2,213.27 ส่ วนค่า
McFadden R2 มี ค่ า เท่ า กับ 0.05 จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า McFadden R2 ที่ ไ ด้ น้ ั นมี ค่ า ค่ อ นข้ า งต่ า ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากในแต่ละค่าของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของตัวแปรหุ่ น (Dummy
variable) ซึ่ ง ไม่ มี ค่ าใดที่ อยู่ระหว่างค่ าที่ ใกล้เคี ยงกับ ค่ าความเหมาะสมของแบบจาลอง (Gujarati,
2003) ดังนั้นแบบจาลองโลจิทจึงมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับข้อมูลมากนัก จึงทาให้ค่า R-square ที่
ค านวณได้มี ค่ าต่ า ขณะเดี ยวกัน จากค่ า McFadden R2 นี้ สามารถอธิ บ ายการตัดสิ น ใจในการเลื อ ก
ทางเลื อกต่าง ๆ หรื อสามารถอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงในตัวแปรตามได้เพียงร้ อยละ 5 อย่างไรก็ตาม
เมื่ อท าการทดสอบตัวแปรทั้งหมดในแบบจาลองว่ามี ค่ าเท่ ากับ ศู น ย์ห รื อไม่ (Ward test) หรื อการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit) นั้ น พบว่ า ค่ า Chi-square มี ค่ า เท่ า กับ
241.27 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 99% นั่นคื อค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระทุ กตัวที่ ใช้ในการ
ประมาณค่าในแบบจาลองมีค่าไม่เท่ากับศูนย์รายละเอียดดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1

ผลการประมาณค่าแบบจาลองที่พิจารณาเฉพาะคุณลักษณะของระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ (แบบจาลองที่ 1)
ค่ า
ตัวแปรคุณลักษณะ
t-ratio
P-value
สั มประสิ ทธิ์
1) ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
0.368 4.139 ***
0.000
2) ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและ
0.134 2.062 **
0.039
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO)
3) ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ (OR)
0.350 4.575 ***
0.000
4) ระบบการผลิ ตแบบเกษตรอิ นทรี ยแ์ ละอนุ รัก ษ์พ นั ธุ์ พื ช
0.515 5.121 ***
0.000
และสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร(ORBIO)
5) ระบบการค้าที่ ข ายผ่านที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นโดยมี ก ลุ่ ม เกษตรกร
-0.009
0.859
ชุ ม ชนหรื อ สหกรณ์ เป็ นผูด้ าเนิ น การ แต่ ไ ม่ ผ่า นพ่ อ ค้า คน
0.177
กลาง (FS)
6) ระบบการค้าที่ผ่านองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับ
0.077 0.990
0.322
ราคาที่ เป็ นธรรม และมี ก ารจัด สรรรายได้ ส่ ว นหนึ่ งเพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น (FT)
ราคาแครอท (PRICE)
-0.025 3.719 ***
0.000
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1
0.296 1.479
0.139
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2
0.402 2.301 **
0.021
Log likelihood function
-2,213.27
จานวนตัวอย่าง
2,480
McFadden R2
0.05
Chi-square [degree of freedom = 7]
241.27
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ ** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
*** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (ระดับความเชื่อมัน่ 90%)

ในการประมาณค่ าแบบจาลองที่ 2 ได้น าเอาตัว แปรอิ ส ระเฉพาะคุ ณ ลัก ษณะของการผลิ ต ที่
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจเช่นดียวกัน แต่การประมวลผลครั้งนี้ ได้กาหนดให้แสดง
ค่าปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง (ค่าคงที่เฉพาะ) ของทางเลือกต่าง ๆ ของสมการ
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ด้วย พบว่าตัวแปรอิสระเหล่ านั้นสามารถอธิ บายการพิจารณาเลื อกในทางเลื อกต่าง ๆ หรื อสามารถ
อธิ บายการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได้ร้อยละ 8 โดยพิจารณาจากค่า R-square ทั้งนี้ จากการพิจาณา
ค่าเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่ อนของแบบจาลอง พบว่ามีค่าเท่ากับ -2,146.96 ส่ วนค่า McFadden R2
มี ค่ า เท่ า กั บ 0.08 จะเห็ นว่ า ในแบบจ าลองที่ 2 นี้ มี ค่ า McFadden R2 สู งกว่ า แบบจ าลองที่ 1
ขณะเดี ยวกันเมื่อทาการทดสอบตัวแปรทั้งหมดในแบบจาลองว่ามีค่าเท่ากับศูนย์หรื อไม่ (Ward test)
หรื อการพิ จารณาความเหมาะสมของแบบจาลอง (Goodness of fit) นั้น พบว่า ค่ า Chi-square มี ค่ า
เท่ากับ 373.88 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 99% กล่าวคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระทุกตัวที่ใช้
ในการประมาณค่าในแบบจาลองมีค่าไม่เท่ากับศูนย์รายละเอียดดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประมาณค่าแบบจาลองที่พิจารณาคุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรที่
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจและปั จจัยทางเศรษฐกิ จและสังคมร่ วมด้วย
(แบบจาลองที่ 2)
ค่ า
ตัวแปรคุณลักษณะ
t-ratio
P-value
สั มประสิ ทธิ์
ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
0.372 4.160 ***
0.000
ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์
ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO)
0.135 2.061 **
0.039
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ (OR)
0.352 4.575 ***
0.000
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO)
0.519 5.090 ***
0.000
ระบบการค้าที่ ขายผ่านตลาดที่ พฒั นาขึ้ นโดยมี กลุ่ มเกษตรกร ชุ มชน
หรื อสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินการ แต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง (FS)
-0.007 -0.146
0.838
ระบบการค้าที่ ผ่านองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่ เป็ น
ธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (FT)
0.079 1.003
0.316
ราคาแครอท (PRICE)
-0.026 -3.735 ***
0.000
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสั งคม
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× อายุ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2 × อายุ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1 × เพศ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2 × เพศ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1 × ระดับการศึกษา
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2 × ระดับการศึกษา
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1 × รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× จานวนผูใ้ หญ่ในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× จานวนผูใ้ หญ่ในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× จานวนเด็กในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2 × จานวนเด็กในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× จานวนคนชราในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× จานวนคนชราในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× จานวนคนเจ็บป่ วยในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× จานวนคนเจ็บป่ วยในครัวเรื อน
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1×ความสาคัญของระบบ GAP
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ความสาคัญของระบบ GAP
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× ความสาคัญของเกษตรอินทรี ย ์
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ความสาคัญของเกษตรอินทรี ย ์
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1×ความสาคัญของการค้าที่เป็ นธรรม
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ค่ า
สั มประสิ ทธิ์
-4.316
-4.556
-0.023
-0.021
0.505
0.456
0.062
0.059
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.098
-0.081
0.131
0.021
0.541
0.550
0.094
0.180
-0.082
-0.058
-0.085
-0.065
0.553

t-ratio
-4.080
-4.342
-3.616
-3.375
3.201
2.909
2.550
2.447
1.913
2.358
-0.153
-0.047
-1.592
-1.329
1.023
0.161
3.528
3.606
0.496
0.956
-0.489
-0.347
-0.671
-0.514
3.042

***
***
***
***
***
***
**
**
*
**

***
***

***

P-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.004
0.011
0.014
0.056
0.018
0.879
-0.963
0.111
0.184
0.306
0.872
0.000
0.000
0.619
0.339
0.625
0.728
0.502
0.608
0.002

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสั งคม
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ความสาคัญของการค้าที่เป็ นธรรม
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1×ความสาคัญของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ความสาคัญของเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1×ทัศนคติต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัย
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ทัศนคติต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัย
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× ทัศนคติต่อสิ นค้าอินทรี ย ์
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ทัศนคติต่อสิ นค้าอินทรี ย ์
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× ทัศนคติต่อการค้าที่เป็ นธรรม
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ทัศนคติต่อการค้าที่เป็ นธรรม
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1× ทัศนคติต่อเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
ค่าคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2× ทัศนคติต่อเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
Log likelihood function
จานวนตัวอย่าง
McFadden R2
Chi-square [degree of freedom = 41]

ค่ า
สั มประสิ ทธิ์
0.583
0.288
0.122
-0.006
0.094
0.802
0.845
0.079
0.072
-0.275
-0.272

t-ratio
3.227 ***
1.492
0.635
0.032
0.491
3.608 ***
3.819 ***
0.628
0.572
-1.602
-1.595

P-value
0.001
0.136
0.526
0.975
0.624
0.000
0.000
0.530
0.567
0.109
0.111
-2,146.97
2,480
0.08
373.88

ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ *
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.10 (ระดับความเชื่อมัน่ 99%)
** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
*** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (ระดับความเชื่อมัน่ 90%)

เมื่ อนาแบบจาลองทั้งสองมาเปรี ยบเที ยบเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมของแบบจาลอง พบว่า
อานาจในการอธิ บายของแบบจาลอง โดยพิจารณาจากค่า McFadden R2 นั้น อธิ บายได้ว่าในตัวแปร
ตามของแบบจาลองที่ 2 สามารถอธิ บายการตัดสิ นใจในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้ดีกว่าแบบจาลอง
ที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมากจากค่า McFadden R2 ขยับเข้าใกล้ค่าที่จะทาให้แบบจาลองมีความเหมาะสมมากขึ้น
ขณะเดี ยวกันในแบบจาลองที่ 2 สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าแบบจาลองที่ 1 เนื่ องจากมี
การพิจารณาในส่ วนของปั จยั ทางเศรษฐกิ จและสั งคมร่ วมด้วย ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาจากค่า Chi-square
พบว่าตัวแปรทั้งหมดในแบบจาลองทั้งสองไม่เท่ากับศูนย์และมีค่าความน่ าเชื่ อถื อที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 99% อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาค่าเปรี ยบเที ยบความคลาดเคลื่ อนของแบบจาลอง พบว่า
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แบบจาลองที่มีเฉพาะตัวแปรคุณลักษณะของรู ปแบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ (แบบจาลองที่ 1) มีค่า
เท่ากับ -2,213.27 ในขณะที่แบบจาลองที่มีตวั แปรคุณลักษณะและมีปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมร่ วมอยู่
ด้วยนั้น (แบบจาลองที่ 2) มีค่าเท่ากับ-2,146.96 ทั้งนี้ สรุ ปได้วา่ แบบจาลองที่มีความเหมาะสมมากกว่า
คือแบบจาลองที่ 2 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ งั ไว้ในครั้งนี้จึงใช้แบบจาลองที่ 2
ในการประมาณค่าความพึงพอใจและปั จจัยที่มีอิทธิ พลดังกล่าว
5.2 ปัจจัยทางด้ านคุณลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรที่สะท้ อนมุมมองของการเกษตรเชิ ง
พหุภารกิจและคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสั งคม
5.2.1 ปั จ จัย ทางด้า นคุ ณ ลัก ษณะของระบบการผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส ะท้อ นมุ ม มองของ
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
การศึกษาปั จจัยด้านคุ ณลักษณะของการผลิ ตทางการเกษตรที่ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายที่
ผูบ้ ริ โภคจะเลือกผลผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ พิจารณาได้จากค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรระดับดังกล่าวว่ามีอิทธิ พลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเลือก
อย่างมี นัยส าคัญ หรื อไม่ และเครื่ องหมายหน้าค่าสั มประสิ ท ธิ์ ดังกล่ าวแสดงถึ งทิ ศทาง
ความสั ม พัน ธ์ เช่ น กัน เมื่ อ พิ จารณาผลการประมาณค่ าตามแบบจาลองในตารางที่ 5.2
สามารถอธิ บายผลของตัวแปรคุณลักษณะดังกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลผลิ ต ที่ ม าจากระบบการผลิ ตที่ ดีและเหมาะสม (GAP) มี ผ ลต่ อค่ าความเต็ม ใจที่
ผูบ้ ริ โภคจะยินดี จ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยนที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จ ที่ ระดับ นัยส าคัญทางสถิ ติ 0.01 และมี ความสั มพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน (ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ 0.372) กล่าวคือ หากทางเลือกใดมีผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม จะทาให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกดังกล่าว ซึ่ งเป็ นทางเลื อกที่มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต ทางการเกษตรให้ ดี ข้ ึ น มากกว่า ทางเลื อ กอื่ น ๆ นั่น คื อ
ทางเลือกดังกล่าวสามารถสะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจได้นนั่ เอง
2) ผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร (GBIO) มี ผลต่อค่าความเต็มใจที่ ผบู ้ ริ โภคจะยินดี
จ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยนที่ สะท้อนมุ มมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ที่ ระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน (ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
0.135) กล่ าวคือ หากทางเลื อกใดมีผลผลิ ตที่มาจากระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
และอนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ์ พื ช และสั ต ว์ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ระบบนิ เวศน์ เกษตร จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกดังกล่าว ซึ่ งเป็ นทางเลื อกที่ มีการปรับเปลี่ ยนระบบ
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การผลิ ต ทางการเกษตรให้ ดีข้ ึ น มากกว่า ทางเลื อ กอื่ น ๆ นั่น คื อ ทางเลื อ กดัง กล่ า ว
สามารถสะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจได้นนั่ เอง
3) ผลผลิ ตที่ ม าจากระบบการผลิ ตแบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ (OR) มี ผ ลต่ อค่ าความเต็ม ใจที่
ผูบ้ ริ โภคจะยินดีจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของของการเกษตรเชิ ง
พหุ ภารกิจ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ 0.353) หากทางเลื อกใดมี ผลผลิ ตที่ มาจากระบบการผลิ ตแบบเกษตร
อินทรี ย ์ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกดังกล่ าว ซึ่ งเป็ นทางเลื อกที่ มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต ทางการเกษตรให้ ดี ข้ ึ น มากกว่า ทางเลื อ กอื่ น ๆ นั่น คื อ
ทางเลือกดังกล่าวสามารถสะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจได้นนั่ เอง
4) ผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร (ORBIO) มีผลต่อค่าความเต็มใจที่ผบู ้ ริ โภคจะยินดี
จ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยนที่ สะท้อนมุ มมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ที่ ระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน (ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
0.519) หากทางเลื อกใดมี ผ ลผลิ ต ที่ ม าจากระบบการผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย ์แ ละ
อนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร จะทาให้ผบู้ ริ โภค
ตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกดังกล่ าว ซึ่ งเป็ นทางเลื อกที่ มีการปรับเปลี่ ยนระบบการผลิ ต
ทางการเกษตรให้ ดีข้ ึ น มากกว่า ทางเลื อกอื่ น ๆ นั่น คื อ ทางเลื อ กดัง กล่ าวสามารถ
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจได้นนั่ เอง
จากผลการศึกษาของปั จจัยทางด้านคุณลักษณะของการผลิตทางการเกษตร จะเห็ นได้วา่ ผลของ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ มีค่าความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในด้านการผลิต อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับด้านการค้าที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ โดยพิจารณาได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5.2.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์แบบจาลองโดยมีการสร้างตัวแปรคู่ความสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง
ตัวแปรทางเศรษฐกิ จสั งคมกับ ค่าคงที่ เฉพาะทางเลื อก (ASC) สามารถนามาอธิ บายถึ ง
อิทธิ พลของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อความเต็มใจจ่าย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิ ตทางการเกษตรให้สะท้อนกับมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จมากขึ้น
โดยพิจารณาจากการมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิ ทธิ์ ดังกล่าว
ซึ่ งจะแสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวกับความเต็มใจจ่ายเพื่อให้
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มีการปรับเปลี่ยนนัน่ เอง โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่
อายุ เพศ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น จ านวนสมาชิ ก ที่ เป็ นคนชรา การให้
ความส าคัญ เกี่ ย วกับ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการค้าที่ เป็ นธรรม และทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ
สิ น ค้าเกษตรอิ น ทรี ย ์ ซึ่ งตัวแปรเหล่ านี้ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจพิ จารณาเลื อกทางเลื อกที่
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ส่ วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ได้แก่ ค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ย จานวนผูใ้ หญ่ จานวนเด็ ก ในครั วเรื อ น และ
จานวนคนเจ็บ ป่ วยในครั วเรื อ น ความส าคัญ เกี่ ย วกับ ระบบ GAP เกษตรอิ น ทรี ย ์ และ
เกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ ทัศนคติต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย ทัศนคติต่อการค้าที่เป็ นธรรม
และทัศนคติต่อเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ซึ่ งตัวแปรเหล่ านี้ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจพิจารณา
เลื อ กทางเลื อ กที่ ส ะท้ อ นมุ ม มองของการเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ซึ่ งสามารถอธิ บ าย
รายละเอียดของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ดงั นี้
1) อายุข องผูบ้ ริ โภคตัว อย่า ง พบว่า มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจของผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ ให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมี
อายุม ากขึ้ น แนวโน้ม ความต้องการที่ ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ รูป แบบการผลิ ต ที่
สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจลดลง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเกษตรใน
รู ปแบบนี้ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างทัว่ ถึง และยังมองไม่เห็นรู ปธรรมที่ชดั เจน จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่มีความเชื่อมัน่ ว่ารู ปแบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริ งในอนาคตโดยเฉพาะกับ
กลุ่มผูม้ ีอายุมาก
2) เพศของผูบ้ ริ โ ภคตัว อย่า ง พบว่า มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจเพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นที่
สะท้อนมุ มมองของการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ ที่ ระดับ นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.01
และมี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน หากผูบ้ ริ โภคตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง ทาให้มี
ความต้องการเลื อกทางเลื อกที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปสู่ ระบบเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จมากขึ้ น
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการที่ ผูห้ ญิ งมี บ ทบาทความรั บ ผิดชอบส าคัญ ในเรื่ องของการ
เลือกซื้ ออาหาร ดังนั้นจึงมีความละเอียดอ่อนและใส่ ใจกับการเลือกซื้ อวัตถุดิบในการ
ปรุ งอาหารเป็ นอย่างมาก เพื่อให้สมาชิ กในครอบครัวได้บริ โภคอาหารที่ ผ่านระบบ
การผลิตที่ปลอดภัย และส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของสมาชิกในครัวเรื อน
3) ระดับ การศึ ก ษาของผู ้บ ริ โ ภคตัว อย่ า ง พบว่ า มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจเพื่ อ ให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ 0.05 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน หากผู ้บ ริ โ ภคตัว อย่ า งได้ รั บ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแนวโน้มที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการเลือกทางเลือก
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4)

5)

6)

7)

ที่ ปรั บ เปลี่ ยนมากขึ้ น ทั้งอาจเนื่ องมาจากผูท้ ี่ ได้รับการศึ กษาสู งมี ความสนใจและมี
โอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการจากสื่ อต่าง ๆ ที่สอดแทรกหรื อเน้นให้
เห็นถึงเรื่ องผลกระทบและข้อเสี ยของระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อย่างเข้มข้น ประกอบกับข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรื อ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่เผยแพร่ และสนับสนุ นในเรื่ องการส่ งเสริ มการบริ โภคอาหาร
ปลอดภัย ที่เกิดจากระบบการผลิตที่เป็ นมิตรต่อทั้งผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อม
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนในครั วเรื อนของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง พบว่า มี ผ ลต่ อความเต็ม ใจ
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หากผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรื อนเพิ่มสู งขึ้น มีแนวโน้มที่และความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้น
จานวนสมาชิ กที่ เป็ นคนชราในครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง พบว่า มี ผลต่อความ
เต็มใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.10 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกัน หากผูบ้ ริ โภคมี
สมาชิ กที่ เป็ นผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ในครั วเรื อน จะท าให้ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการเลื อก
ทางเลื อ กที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ การเกษตรเชิ ง พหุ ภารกิ จ มากขึ้ น ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากรู ปแบบการผลิ ตทางการเกษตรที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิจนั้น อาจตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง โดยเฉพาะในเรื่ องความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงทางอาหาร เนื่ องจากผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มกั จะมี ปัญหาด้าน
สุ ขภาพได้ง่าย ทั้งนี้ อาจเกิดจากการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้ อนของสารเคมีใน
อาหาร จึงทาให้มีความตระหนักและใส่ ใจ ในการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์การเกษตรที่
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
การให้ความสาคัญเกี่ ยวกับความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการค้าที่เป็ นธรรม พบว่า มีผล
ต่อความเต็มใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ
ภารกิ จ ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน
กล่าวคือ การค้าที่เป็ นธรรมถือเป็ นอีกมุมมองหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดของการเกษตรเชิ ง
พหุ ภารกิ จ ดังนั้น การที่ ผูบ้ ริ โภคให้ ความส าคัญ กับ ประเด็ น ดัง กล่ าว อาจส่ งผลให้
แนวโน้มที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ มุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจก็มีมากขึ้น
เช่นกัน
ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ สิ นค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ พบว่ า มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจเพื่ อ ให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เกษตรอินทรี ย ์ ถือเป็ นอีก
77

มุ ม มองหนึ่ งที่ ส ามารถสะท้อ นแนวคิ ด ของเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ได้ ดัง นั้น การที่
ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อการเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั ส่ งผลให้แนวโน้มในการพัฒนาไปสู่
ระบบแนวคิดของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จมีทางเป็ นไปได้สูง และอาจได้รับการตอบรับ
จากผูบ้ ริ โภคในการที่ได้รับคุ ณภาพและความปลอดภัย จากการพิจารณาเลือกสิ นค้า
อินทรี ยม์ ากขึ้นด้วย
5.3 การประมาณค่ าความเต็มใจจ่ ายของผู้บริ โภคเพื่อให้ เกิดการปรั บเปลี่ยนไปสู่ มุมมองที่สะท้ อน
เกษตรเชิ งพหุภารกิจ
ในการคานวณค่าความเต็มใจจ่ายหรื อส่ วนเกินการชดเชย (Compensating Surplus) ของผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ ง หรื อเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ ยนคุณลักษณะจากที่อยูใ่ นระดับฐาน เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นหรื ออยูใ่ นระดับที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับความพึงพอใจมากขึ้น สามารถคานวณได้ดงั สมการต่อไปนี้
WTP  CS  
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โดย Vi0 คือ ระดับอรรถประโยชน์ของคุณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุ
ภารกิ จก่ อนการปรั บเปลี่ ยนหรื ออยู่ในสถานการณ์ ปั จจุ บ นั และ Vi1 คือ ระดับอรรถประโยชน์ของ
คุ ณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จหลังการปรับเปลี่ ยน ส่ วน  คือ ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรที่เป็ นตัวเงิน ในที่น้ ี ยกตัวอย่างการหาค่าความเต็มใจจ่ายเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจจากสถานการณ์ปัจจุบนั คือ ระบบการผลิ ต
แบบใช้สารเคมี (Vi0 ) มาเป็ นระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม แสดงได้ดงั นี้
เมื่อผลผลิตมาจากระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจเท่ากับ
Vi1 = 0.372 (1) = 0.372
ผลผลิตมาจากระบบการผลิต ที่มีการใช้สารเคมี (CHE) หรื อสถานการณ์ ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจเท่ากับ
Vi0 = 0.372 (-1) = -0.372
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวเงินหรื อสัมประสิ ทธิ์ ราคา (  ) เท่ากับ -0.026
ดังนั้นค่าความเต็มใจจ่ายที่ได้เท่ากับ

WTP  CS  

[(0.372  1)  (0.372  1)]
 28 .62
 0.026

ผลการประมาณค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบที่สะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในแต่ละคุ ณลักษณะ พบว่า ความเต็มใจจ่ายเพื่ อให้มีก ารปรั บ เปลี่ ยนจาก
ระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ ในเรื่ อง
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ของระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์
เกษตร (ORBIO) โดยมี ความเต็ม ใจจ่ายเท่ากับ 39.92 บาทต่อกิ โลกรัม ในขณะที่ ค่าความเต็มใจจ่าย
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการผลิต
แครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ ในเรื่ องของระบบการผลิ ตที่ ดีและเหมาะสม (GAP) มี ความเต็มใจจ่ายเท่ากับ
28.62 บาทต่อกิโลกรัมค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ได้จากการผลิตที่ใช้
สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจ ในเรื่ องของระบบการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ (OR) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 27.08 บาทต่อกิ โลกรัม และความเต็มใจจ่าย
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยนระบบการผลิ ตที่ ได้จากการผลิ ตที่ ใช้สารเคมี ไปสู่ ระบบการผลิ ตที่ สะท้อน
มุมมองของการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ ในเรื่ องของระบบการผลิ ตที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร (GBIO) มีความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 10.38 บาท
ต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3

ผลการประมาณค่าความเต็มใจจ่ายของคุณลักษณะในแต่ละระดับ
ความเต็มใจจ่ าย
คุณลักษณะ
(บาทต่ อกิโลกรัม)
1. ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม(GAP)
28.62
2. ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO)
10.38
3. ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ (OR)
27.08
4. ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO)
39.92
ที่มา: จากการวิเคราะห์
จากผลการศึ กษาสะท้อนให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับ มุ มมองของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในเรื่ องของความอนุ รัก ษ์ค วามหลากหลายทางชี วภาพ ตลอดจนการให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยและความมัน่ คงทางด้านอาหาร ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากกระแสนิ ยมในการ
เลือกบริ โภคอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตที่มีคุณ ภาพและความปลอดภัยมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ต้อ งผ่านระบบการผลิ ต ที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อม และให้ ค วามส าคัญ กับ ผูผ้ ลิ ต และ
ผูบ้ ริ โภค ไม่ส่งผลเสี ยต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว
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5.4 ความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะถูกเลือกของทางเลือกทีส่ ะท้ อนมุมมองของการผลิตแครอทเชิ งพหุภารกิจ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้ก าหนดทางเลื อ กที่ ส ะท้อนมุ ม มองของการผลิ ต แครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ
เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โภคตัว อย่า งได้พิ จารณาเปรี ย บเที ย บตัดสิ น ใจเลื อกจานวนทั้ง 21 ทางเลื อ ก โดยรวม
ทางเลื อกที่ เป็ นสถานการณ์ ปั จจุบ นั แล้ว ดังนั้นในการศึ กษาต้องการทราบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความเห็นด้วยกับทางเลือกใดมากที่สุดหรื อต้องการรู ปแบบการเกษตรใดที่สะท้อนมุมมองของ
การผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ ทั้งนี้ โดยพิ จารณาจากความน่ าจะเป็ นที่ จะเลื อกทางเลื อกต่าง ๆ หาก
ทางเลื อ กใดมี ค วามน่ าจะเป็ นที่ จะถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด แสดงว่าเป็ นทางเลื อ กที่ ผูบ้ ริ โ ภคตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด เป็ นต้น โดยได้จากการคานวณตามสมการระดับอรรถประโยชน์ (สมการที่
10) ซึ่ งในที่น้ ี ได้ทาการศึกษาเฉพาะระดับอรรถประโยชน์ที่เกิดจากคุ ณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของ
การผลิ ตแครอทเชิ ง พหุ ภ ารกิ จเท่ านั้น จึ ง ก าหนดให้ ค่ า คงที่ เฉพาะทางเลื อกและคุ ณ ลัก ษณะทาง
เศรษฐกิ จสังคมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างทุ กรายเท่ากับค่าเฉลี่ ยและไม่มีความแตกต่างกัน เพื่อพิจารณา
เฉพาะทางเลือกที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นที่จะเลือกเท่านั้น ทาให้สามารถเขียนสมการใหม่ได้ดงั นี้
N

H

n 1

h 1

Vij    n X in  Pi    h  jh

หลังจากคานวณระดับอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลื อกแล้ว จึงคานวณหาค่าความน่ าจะเป็ น
ตามสมการดังต่อไปนี้
Pij  Pr ob(i C ) 

exp Vij 

 expV 
C

cj

c 1

โดย exp (Vi) คื อค่า exponential ของระดับอรรถประโยชน์ในทางเลื อกที่ i และ  exp Vcj  คือ
C

c 1

ผลรวมของค่า exponential ของทางเลือกทั้งหมด ทั้งนี้ จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จากแบบจาลองที่ 2 ใน
ตางรางที่ 5.2 เมื่อนาตัวแปรที่ใช้ลงรหัสมาแทนค่าในแต่ละทางเลือก เพื่อหาค่าระดับอรรถประโยชน์
และความน่ าจะเป็ นที่ จะถู กเลื อกของทางเลื อกทั้งหมด (ตารางที่ 5.4) โดยทางเลื อก 3 อันดับแรกที่
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด ตามตารางที่ 5.5 มีดงั นี้
5.4.1 อันดับที่ 1 ทางเลือกที่ 5 มีระดับความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกเท่ากับ 0.0527 (ร้อยละ 5.27)
โดยเป็ นผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ซึ่งเป็ นระบบการผลิตที่มี
การดู แลควบคุ ม ในทุ ก ๆ ขั้น ตอนมี ก ารขายผ่านระบบการตลาดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นโดยมี ก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุ มชนหรื อสหกรณ์ เป็ นผูด้ าเนิ นการ แต่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภค
ยินดีจ่ายที่ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม
5.4.2 อันดับที่ 2 ทางเลือกที่ 15 มีระดับความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกเท่ากับ 0.0527 (ร้อยละ 5.27)
โดยเป็ นผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละมีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและ
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สั ต ว์ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ระบบนิ เวศน์ เกษตรมี ก ารขายผ่านระบบตลาดปั จ จุ บ ัน ทั้ง นี้
ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายที่ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม
5.4.3 อันดับที่ 3 ทางเลือกที่ 10 มีระดับความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกเท่ากับ 0.0522 (ร้อยละ 5.22)
โดยเป็ นผลผลิตที่มีตรารับรอง “ผลผลิตอินทรี ย”์ ผลิตจากระบบที่ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ
มีการขายผลผลิ ตผ่านระบบการค้าที่ มีการกระจายสิ นค้าจากเกษตรกรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่าน
ทางองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่เป็ นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วน
หนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายที่ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ จากผลการศึกษา พบว่า ทางเลือกที่เป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อทางเลือกที่ 21 มีระดับความ
น่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกเท่ากับ 0.041 โดยเป็ นผลผลิตที่มาจากระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี ซึ่ งมีการนา
ผลผลิตไปขายผ่านระบบตลาดทัว่ ไป ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายที่ 25 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่
เป็ นทางเลื อกที่มีความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลื อกจากผูบ้ ริ โภคต่า ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคต้องการให้
เกิ ดการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต ในสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ไปสู่ ก ารผลิ ต ที่ ส ะท้อนมุ ม มองของ
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ โดยมีความเต็มใจจ่ายในรู ปของราคาผลผลิตที่เพิ่มสู งขึ้น
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ตารางที่ 5.4 ความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกของทางเลือกที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ที่มา: จากการวิเคราะห์

ทางเลือกที่
5
15
10
12
2
7
3
8
9
13
6
1
18
19
16
4
20
11
17
14
21
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ระดับความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะถูกเลือก
จานวน
ร้ อยละ
0.0527
5.27
0.0527
5.27
0.0522
5.22
0.0521
5.21
0.0520
5.20
0.0517
5.17
0.0516
5.16
0.0516
5.16
0.0512
5.12
0.0512
5.12
0.0510
5.10
0.0509
5.09
0.0509
5.09
0.0508
5.08
0.0506
5.06
0.0504
5.04
0.0498
4.98
0.0493
4.93
0.0440
4.40
0.0434
4.34
-0.0100
-1.00

ตารางที่ 5.5 คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่ถูกเลือกมากที่สุด
อันดับทางเลือกทีไ่ ด้ รับการเลือก
คุณลักษณะ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
1. ระบบการผลิต ระบบการผลิ ต แบบ ระบบการผลิ ต ที่ ดี แ ละ ผ ล ผ ลิ ต ที่ มี ต ร า รั บ ร อ ง
ทางการเกษตร เกษตรอิ น ทรี ย ์แ ละมี เห ม าะ ส ม (GAP) ซึ่ ง “ผลผลิ ต อิ น ทรี ย ์” ผลิ ต จาก
การอนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ์ พื ช เป็ นระบบการผลิ ต ที่ มี ระบบที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ส ารเคมี
แ ล ะ สั ต ว์ ที่ เ ป็ น การดูแลควบคุมในทุกๆ ใดๆ
ประโยชน์ ต่ อ ระบบ ขั้นตอน
นิเวศน์เกษตร
2. ระบบการค้ า ผ ล ผ ลิ ต ที่ ข าย ผ่ าน ระบบการค้าที่ ข ายผ่า น ระบบการค้าที่มีการกระจาย
ระบบตลาดปัจจุบนั
ร ะ บ บ ก า ร ต ล า ด ที่ สิ นค้ า จากเกษ ตรกรไป สู่
พั ฒ น าขึ้ น โดยมี กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคผ่านทางองค์กร โดย
เกษตรกร ชุ ม ชนหรื อ เกษตรกรรายย่ อ ยจะได้ รั บ
ส ห ก ร ณ์ เ ป็ น ราคาที่ เป็ นธรรม และมี ก าร
ผูด้ าเนิ นการ แต่ไ ม่ ผ่าน จัด สรรรายได้ส่ วนหนึ่ ง เพื่ อ
พ่อค้าคนกลาง
พัฒนาท้องถิ่น
35 (บาท/กิโลกรัม)
35 (บาท/กิโลกรัม)
35 (บาท/กิโลกรัม)
3. ราคาแครอท
ที่มา: จากการวิเคราะห์
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