บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดของการเกษตรเชิ งพหุภารกิจ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจเกิ ดขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศ ในช่ วงต้นปี 1992 ที่ Rio Earth Summit
ณ ประเทศบราซิ ล ได้ถูกกาหนดคานิ ยามไว้วา่ “พหุ ภารกิจ เป็ นมุมมองทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะ
ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงด้านอาหารและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” แนวคิดของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิจ (Multifunctional Agriculture) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างคุณค่าของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
ที่ นอกเหนื อจากอาหารและเส้ น ใยที่ มาจากการเกษตร (Nilsson et al., 2008) นอกจากนี้ ยงั เน้นการ
พัฒนาโดยคานึ งถึ งภารกิ จที่ เชื่ อมโยงทั้งในเชิ งสร้ างสรรค์เศรษฐกิ จชุ มชน เพื่อการผลิ ตพืช อาหาร
และธุ รกิจต่อเนื่ อง รวมทั้งบทบาทเชิ งสังคมในการคงไว้ซ่ ึ งระบบนิ เวศน์เกษตรและวัฒนธรรมชุ มชน
ท้องถิ่ นที่เป็ นแหล่งก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อสังคมที่ หลากหลาย อันได้แก่ การเป็ นแหล่งคงไว้ซ่ ึ ง
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ ภูมิทศั น์ที่สวยงาม เป็ นส่ วนเสริ มสร้างระบบของการค้าที่เป็ น
ธรรม รวมทั้งเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาชนบท จึงนับเป็ นนโยบายเชิ งทางเลื อกหนึ่ ง อันเป็ น
แหล่งที่ ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อสังคมที่ หลากหลายตลอกจนการพัฒนาด้านเกษตรที่ก่อให้เกิ ดผล
ยัง่ ยืนต่อไป
ความคาดหวังที่ สาคัญที่จะได้จากการทาการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จตามที่ Romstad et al. (2000),
Brad (2000), Cahill and Shobayashi (2000), Nilsson et al. (2008) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ค วาม ไว้ ซึ่ งมี
รายละเอียดที่เหมือนกันดังนี้
2.1.1 เป็ นระบบการเกษตรซึ่ งคงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาหรื อปกป้ องพื้นที่
ทางการเกษตร
2.1.2 เป็ นระบบการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ซึ่ งแสดงออกได้จากการมีปริ มาณอาหารเพียงพอสาหรับบริ โภคทั้งภายในครัวเรื อนและ
ชุ ม ชน คุ ณ ภาพและความปลอดภัย ที่ ห ลากหลายครบถ้วนตามหลัก โภชนาการและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละชุ มชน มีระบบการผลิตที่เกื้อกูลและรักษาความสมดุ ล
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ของระบบนิเวศน์ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบการจัดการผลผลิตที่สอดคล้อง
เหมาะสม เป็ นธรรม มีการกระจายอาหารอย่างทัว่ ถึ ง ทั้งในระดับครอบครัวและชุ มชน
รวมทั้งมี ความมัน่ คงทางการผลิ ต ที่ ครอบคลุ มทั้งที่ ดิน น้ า และทรั พยากรเพื่อการผลิ ต
ตลอดจนการสร้างความมัน่ คงในอาชีพแก่เกษตรกรผูผ้ ลิตด้วย
2.1.3 เป็ นระบบการเกษตรที่ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ได้อย่างยัง่ ยืน เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรในชุ มชนของตนเอง สร้ างชุ มชนให้เข้มแข็ง ลดการ
ย้ายถิ่ น ฐาน ชุ ม ชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ รวมถึ งการเสริ ม สร้ างระบบการค้าสิ น ค้า
เกษตร ที่พฒั นาขึ้นโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุ มชน สหกรณ์ หรื อองค์กรที่ไม่หวังกาไรเป็ น
ผูด้ าเนิ นการ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับ ราคาที่ เป็ น
ธรรม และมี รายได้ที่ เหมาะสม รวมทั้งการสร้ างความเข้ม แข็งทางด้านเศรษฐกิ จของ
ชุมชน
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีการบริ โภค เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายถึ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคสิ นค้าและการ
บริ การ ว่าถ้าผูบ้ ริ โภคมี รายได้จากัดจะมี การตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างไรและ
สาเหตุอะไรที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปซื้ อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสิ นค้าและบริ การมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคสิ นค้าและบริ การชนิ ดต่างๆ เป็ นไปเพื่อให้ตนเองได้รับ
ความพอใจสู งสุ ด (Utility Maximization) ภายใต้งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัดและสามารถจัดลาดับ
ความชอบ (Preferences) ส าหรั บสิ นค้าแต่ ละชนิ ดได้ชัดเจนและทราบว่าสิ นค้าและบริ ก ารชนิ ดใด
ตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลได้มากกว่ากัน โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องทาการเลื อกระหว่าง
สิ น ค้า 2 ชนิ ด การตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคจะขึ้ นอยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคหรื อ ที่
เรี ยกว่าความพึงพอใจ และคุณสมบัติของสิ นค้า (Kotler, 1997)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ทฤษฎี ดงั กล่าวมาประกอบการพิจารณาเป็ นแนวคิดพื้นฐานสาหรับการ
วิเคราะห์ในส่ วนของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรู ปแบบของการเกษตร
เชิงพหุ ภารกิจในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่ งรู ปแบบการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องการ รวมทั้งสามารถอธิ บ ายถึ งมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค ที่ เกิ ดจากการตัดสิ นใจเลื อก
ทางเลื อกที่ ป ระกอบด้วยคุ ณ ลัก ษณะ และระดับ คุ ณ ลัก ษณะที่ แตกต่ างกัน ภายใต้ส ถานการณ์ ที่ มี
ทางเลื อกที่ มากกว่า 1 ทางเลื อก และภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านเศรษฐกิ จและสั งคมของผูบ้ ริ โภคด้วย
(Lancaster, 1966)
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2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค
Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยู่กบั ประโยชน์หรื อคุ ณค่าที่รับรู ้ ได้จาก
การใช้สินค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับสิ่ งที่ ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง ซึ่ งหากประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้า
หรื อผลิ ตภัณ ฑ์ต่ ากว่าที่ ผูบ้ ริ โภคคาดหวังไว้ ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึ กไม่ พ อใจในสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ น้ ัน
ในทางตรงกัน ข้ามหากประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ มี ค วามสอดคล้อ งหรื อ เกิ น กว่า ที่ ผูบ้ ริ โภคคาดหวัง ไว้
ผูบ้ ริ โภคก็จะมีความพึงพอใจ ซึ่ งระดับของความพึงพอใจนั้น ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ โดยเป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ต่อคุณภาพของสิ นค้า กับการให้คุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง
2.3.1 ถ้าคุณภาพของสิ นค้าที่รับรู ้ต่ากว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึกไม่พอใจ
2.3.2 ถ้าคุณภาพของสิ นค้าที่รับรู ้เท่ากับความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึกพอใจ
2.3.3 ถ้าคุ ณ ภาพของสิ นค้าที่ รับ รู ้ สู งกว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความรู ้ สึ กพอใจเป็ น
อย่างมาก
ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็ นความรู ้สึกและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อยูร่ อบตัว ซึ่ ง
ความรู ้ สึกพอใจจะเกิ ดขึ้ นต่อเมื่ อบุ คคลนั้นได้รับในสิ่ งที่ ตนเองต้องการหรื อได้รับความสาเร็ จตาม
ความมุ่งหมายหรื อเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ
2.4 แนวคิดการประเมินมูลค่ าสิ่ งแวดล้ อม
การประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อมถือว่าเป็ นความตระหนักของมนุ ษย์ที่จะมีกลไกสาหรับควบคุมการ
บริ หารโครงการพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ ภายใต้ระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยม โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่
สาคัญ เพื่อให้มีการระมัดระวังไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายให้กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างมากจนทาให้คุณภาพ
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ต้อ งเสื่ อ มถอยลงไป ดัง นั้ น การจัด ท าข้อ มู ล และแนวทางของการประเมิ น มู ล ค่ า
สิ่ งแวดล้อมจึงมี เป้ าหมายเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการสื่ อสารระหว่างบุคคลในสังคม โดยสิ่ งมีชีวิต
ชนิ ดอื่ น ๆ ในระบบนิ เวศไม่ ส ามารถรั บ รู ้ และเข้าใจได้เป็ นแต่เพี ยงความรู ้ สึ ก นึ กคิ ดที่ เกิ ดจากฝ่ าย
มนุษย์แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
แนวคิดการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็ น 2 วิธีหลัก
ๆ ได้แก่
2.4.1 วิธีการเปิ ดเผยความพึ งพอใจ (state preference approach: SP) เป็ นการประเมินโดยตรง
(direct approach) เพราะเป็ นการสอบถามหรื อสัมภาษณ์ ผบู้ ริ โภคโดยตรง โดยผูบ้ ริ โภค
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จะแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุ ดภายใต้ขอ้ จากัดของรายได้หรื อต้องการบริ หารค่าใช้จ่าย
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดภายใต้อรรถประโยชน์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งวิธีน้ ี จะประเมินได้ท้ งั มูลค่าจาก
การใช้ (use value) และมูลค่าจากการไม่ได้ใช้ (non-use value) การประเมินโดยอาศัยการ
สร้ างสถานการณ์ ส มมติ ด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่ อวิเคราะห์ ค วามเต็ม ใจรั บ การชดเชยของ
บุคคลที่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่ งวิธีการนี้ ประกอบด้วย 1) วิธีการประเมินด้วยการ
สร้ า งตลาดสมมติ (hypothetical or simulated market) หรื อที่ เ รี ยกกั น ว่ า contingent
valuation method (CVM) และ 2) วิ ธี ก ารประเมิ น ด้ ว ยแบบจ าลองทางเลื อ ก (choice
modeling) หรื อที่ เรี ยกกันในชื่ อ attribute-based method (ABM) ซึ่ งมี แนวคิ ดพื้ นฐานมา
จากเทคนิควิธีการวิเคราะห์ความชอบ หรื อความเอนเอียงที่จ ะชอบของกลุ่มคน (conjoint
analysis)
2.4.2 วิธีการสังเกตจากความพึงพอใจ (revealed preference approach: RP) เป็ นวิธีการประเมิน
โดยอ้อมที่อาศัยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่สะท้อนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณาผ่านการบริ โภคหรื อใช้ประโยชน์สินค้า
และบริ การที่มีอยูใ่ นตลาด ซึ่ งสิ นค้าเอกชนเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ ง โดยความเกี่ยวข้องอาจอยูใ่ นรู ปการใช้ประกอบกันหรื อการใช้ทดแทนกัน
ซึ่งวิธีการประกอบด้วย
1) วิธีการประเมิ นมูลค่าตลาดโดยตรง (conventional market) อาศัยความสัมพันธ์เมื่ อ
สิ นค้าและบริ การจากสิ่ งแวดล้อมซึ่ งถูกใช้ประโยชน์โดยสังคมสามารถซื้ อขายได้ใน
ตลาดเพราะมีราคาปรากฏ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่ งแวดล้อมทาให้ผลผลิ ต
ที่ สามารถซื้ อขายได้ในตลาดดังกล่ าวต้องเปลี่ ยนแปลงไป ก็สามารถที่ จะใช้มูลค่า
ตลาดของผลผลิตนั้น ๆ ประเมินได้โดยตรง เพราะเมื่อสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไปปริ มาณ
หรื อคุ ณภาพสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องก็เปลี่ ยนแปลงด้วย เทคนิ คการประเมิ นค่าในกลุ่ ม นี้
ได้แก่ วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต (change in productivity
method) การวัดต้นทุนของความเจ็บป่ วย (cost of illness method) การวัดมูลค่าของ
การปรั บ ตัว ของผู ้บ ริ โภค เพื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งหรื อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (averting/avoidance cost method)เป็ นต้น
2) วิ ธี การประเมิ น จากตลาดที่ เป็ นตั ว แทน (surrogate market) เป็ นกรณี ที่ การ
เปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าที่มีอยู่ในตลาด
หรื อมี ผลต่อราคาดุ ลยภาพของสิ นค้านั้น ๆ เพราะเมื่ อสิ่ งแวดล้อมเปลี่ ยนแปลงไป
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อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนแปลงด้วย เทคนิ คในกลุ่มนี้ ได้แก่
วิธี ก ารวัด ต้น ทุ น ในการเดิ น ทาง เพื่ อไปท่ องเที่ ย ว (travel cost method) วิธี ก ารวัด
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น (property value method) และฟั งก์ ชั่ น การผลิ ตในครั ว เรื อน
(household production function) เป็ นต้น
3) วิธี ก ารโยกย้ายผลประโยชน์ (Benefit Transfer Approach) เป็ นวิธี ก ารประเมิ น ผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมโดยใช้มูลค่าสิ่ งแวดล้อมที่มีผอู ้ ื่นประเมินไว้แล้วจากสถานที่อื่น
มาปรั บ ค่ า ตามความแตกต่ า งของสภาพแวดล้อ มหรื อ สภาพทางสั ง คมเป็ นวิ ธี ที่
สามารถนามาใช้ในการประเมินมูลค่าได้ทุกประเภท เพราะวิธีน้ ีไม่ตอ้ งทาการสารวจ
หรื อเก็บข้อมูลภาคสนาม จึงเป็ นวิธีที่ มีประโยชน์ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
อย่างกะทันหันและต้องการข้อมูลอย่างเร่ งด่วนในการตัดสิ นใจดาเนิ นการ และไม่มี
เวลามากพอในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธีทางตรง ซึ่ งต้องใช้
เวลาและงบประมาณที่สูงกว่ามาก
สาหรับแนวทางในการพิจารณาว่าการเลื อกเทคนิ คในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ใดที่
เหมาะสมนั้น จะอาศัยแนวคิดเบื้องต้นที่เริ่ มจากการพิจารณาบทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ หาก
เป็ นมูลค่าจากการไม่ได้ใช้ก็จะใช้วิธีการให้เปิ ดเผยความพึงพอใจหากเป็ นมูลค่าจากการใช้ทรัพยากร
หายากหรื อ มี ก ารทดแทนจากสิ นค้า เอกชนได้ น้ อ ยก็ ย งั ใช้ วิ ธี ก ารให้ เปิ ดเผยความพึ ง พอใจอยู่
นอกเหนื อจากนั้นสามารถประเมินมูลค่าจากการใช้ดว้ ยวิธีการสังเกตความพึงพอใจได้ โดยการศึกษา
ครั้ งนี้ ได้ป ระเมิ นมู ล ค่ าความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีก ารประเมิ นโดยตรง โดยอาศัยเทคนิ ค
แบบจาลองทางเลือก
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานของแบบจาลองทางเลือก (Choice Modeling: CM)
วิ ธี ก ารแบบจ าลองทางเลื อ ก เป็ นเทคนิ ค หนึ่ งที่ ใ ช้ ใ นการค านวณหาค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ย
(Willingness to pay: WTP) หรื อ ความเต็ ม ใจยอมรั บ ค่ า ชดเชย (Willingness to accept: WTA) เมื่ อ
ปริ มาณหรื อคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อสิ นค้าสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โดยการสมมติสถานการณ์ ที่
เสมือนเกิดขึ้นจริ ง (Hypothetical Situation) เพื่อให้ตวั แทนผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ผบู้ ริ โภค
ชอบมากที่สุด โดยอยูบ่ นพื้นฐานของคุ ณลักษณะต่างๆ และมีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป วิธีน้ ี
สามารถประเมินมูลค่าทางเลือกหลายทางเลือกพร้อมกันได้ และสามารถหาราคาแฝงของคุณลักษณะ
ต่ างๆ ที่ ป ระกอบเป็ นสิ น ค้าชนิ ดนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ห ามู ล ค่ ารวมของการเปลี่ ย นแปลง
คุณภาพของสิ นค้าได้ดว้ ย ซึ่ งทางเลือกต่างๆ ที่ตวั แทนผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกนั้น ถูกรวบรวมไว้ในรู ป
ของชุ ด ทางเลื อ ก (Choice set) โดยอรรถประโยชน์ ข องแต่ ล ะทางเลื อ กจะเป็ นผลรวมของ
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อรรถประโยชน์ในแต่ละคุณลักษณะของทางเลือก ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ตนเอง
ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุ ด จากนั้นเมื่อได้อรรถประโยชน์จากทางเลื อกต่างๆ แล้วจะนามาแปลงให้
อยู่ ใ นรู ปของความน่ า จะเป็ นที่ จ ะเลื อ ก ซึ่ งอยู่ ใ นรู ป ของการแปลงข้ อ มู ล แบบโลจิ ต (Logit
transformation) โดยมี ค่ า ประมาณความน่ า จะเป็ นอยู่ร ะหว่าง 0 กับ 1 กล่ า วคื อ ความน่ า จะเป็ นที่
ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจในทางเลื อกที่ ตนเลื อกมากกว่าทางเลื อกที่ เป็ นทางเลื อกฐาน (Status Quo)
หรื อทางเลือกอื่นๆ
ทฤษฎีพ้ืนฐานของแบบจาลองทางเลือก มีตน้ กาเนิดมาจากการสร้างแบบจาลองทางเลือกที่มาจาก
งานวิจยั เรื่ องความพึ งพอใจในการบริ โภคอาหารของ Thurstoneในปี 1920 และอยู่ใต้ก รอบทฤษฎี
อรรถประโยชน์แบบสุ่ ม (random utility theory) ซึ่ งได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Luviereและ Hensher
ในปี 1982 และ ต่อมามีการพัฒนาโดย Luviereและ Woodworth ในปี 1983 ซึ่ งแบบจาลองดังกล่าวถูก
เรี ยกว่า “แบบจาลองทางเลือก” (choice modeling) ซึ่ งทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบจาลองทางเลือกนั้น
คื อ ทฤษฎี ค วามต้อ งการคุ ณ ลัก ษณะของ Lancaster (Lancaster’s characteristics theory of demand)
เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการสิ นค้าที่มาจากคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ประกอบเป็ นสิ นค้า โดย Lancaster
(1966) ได้กล่าวว่าผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะใช้ปัจจัยเชิ งกายภาพหรื อวัตถุประสงค์บางประการในการ
เลื อกซื้ อสิ นค้านั้น หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นทฤษฎี ความพึงพอใจแบบสุ่ มนัน่ เอง (Random Utility Theory)
โดยฟั ง ก์ชัน ความพอใจมี ล ัก ษณะเกิ ดขึ้ น อย่างสุ่ ม คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะคน (Individual
Characteristic) ที่มีความเหมือนกันทุกประการ อาจตัดสิ นใจในการบริ โภคแตกต่างกัน เมื่ออยูภ่ ายใต้
สถานการณ์เดียวกัน ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคคนเดียวกันอาจตัดสิ นใจในการเลือกบริ โภคแตกต่างกัน
เมื่ อ อยู่ในสถานการณ์ ที่ เหมื อ นกัน แต่ ค นละช่ วงเวลา (Mansky, 1977) ดัง นั้น เมื่ ออรรถโยชน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ขึ้ น อย่างสุ่ ม (Random utility) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ น ใจบริ โภคสิ น ค้าหรื อบริ การ เพื่ อให้
อรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสู งสุ ด (Maximize expected utility) ภายใต้ขอ้ จากัดของงบประมาณ
หรื อรายได้ที่มีอยูห่ รื อข้อจากัดทางด้านเวลา
ในการหาระดับอรรถประโยชน์หรื อความพอใจนั้นขึ้นอยู่กบั ปริ มาณสิ นค้าที่ใช้บริ โภค ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่สังเกตหรื อวัดได้ยาก ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีผพู ้ ยายามที่จะวัดความพอใจในสิ นค้าโดย
การใช้ระดับราคาและรายได้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นตัวกาหนดซึ่ งสามารถสังเกตหรื อคานวณได้ง่ายกว่า
ดังนั้นฟั งก์ชนั่ อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Utility Function) จึงเป็ นฟั งก์ชนั่ ที่เชื่ อมโยงระหว่าง
ระดับ ความพอใจของผูบ้ ริ โภคกับ ราคาสิ นค้าและรายได้ ซึ่ งทฤษฎี ความพึ งพอใจแบบสุ่ ม ได้แบ่ ง
ฟั งก์ชันอรรถประโยชน์ ของบุ คคลที่ i ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ กาหนดได้ชัดเจน (Deterministic
หรื อ Systematic Component) และส่ วนที่ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ (Random Component) ซึ่ งอยู่ในรู ป
ของค่าความคลาดเคลื่ อน (  i ) ซึ่ งอรรถประโยชน์ ส่ วนที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้น้ ี เป็ นค่าตัวแปรสุ่ ม
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(random variable) จึ ง ท าให้ อ รรถประโยชน์ Ui เป็ นตัว แปรที่ มี ค่ า สุ่ ม ไปด้ว ย (Champ et al., 2002)
แสดงตามสมการที่ (1)
U i  Vi   i

(1)

โดยที่ Ui หมายถึง อรรถประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากทางเลือกที่ i
Vi หมายถึง ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมในส่ วนที่กาหนดได้ชดั เจนจากทางเลือกที่ i
i หมายถึง ทางเลือก โดยที่ i มีค่าเท่ากับ 1…., n
εi หมายถึง อรรถประโยชน์ที่อยูใ่ นรู ปค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างสุ่ ม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0 และมีการแจกแจงแบบอิสระและมีลกั ษณะเหมือนกัน (Independently and
Identically Distributed: IID) กับการแจกแจงแบบค่าสู งสุ ด (Extreme Value) ชนิดที่ 1
โดยทัว่ ไป ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Vij) จะถูกกาหนดให้อยูใ่ นรู ปแบบสมการเส้นตรง
ซึ่ งอรรถประโยชน์ทางอ้อมดังกล่ าวถูกกาหนดมาจากคุ ณลักษณะต่าง ๆ ของทางเลือกที่ i (Xin) และ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลหรื อปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมของผู ้บ ริ โภคที่ j (Champ, et.al., 2002;
McFadden, 1974 อ้างใน Seenprachawong, 2002) แสดงตามสมการที่ (2)
N

H

n 1

h 1

Vij    n X in    h  jh  Pi

(2)

โดยที่ Xin หมายถึง คุณลักษณะที่ n ของทางเลือกที่ i, i = 1,…., C โดยที่ C = 1, 2,…., C
βn หมายถึง สัมประสิ ทธิ์ ของคุณลักษณะที่ n
Zjh หมายถึง คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ h ของผูบ้ ริ โภคคนที่ j, h = 1,2,….,H
และ j คือ จานวนผูบ้ ริ โภค j = 1,…, J
γh หมายถึง สัมประสิ ทธิ์ ของคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ h ของผูบ้ ริ โภค
คนที่ j
Pi หมายถึง คุณลักษณะที่เป็ นตัวเงิน (ราคา) ของทางเลือกที่ i (บางการศึกษาพิจารณา
ค่าใช้จ่ายของทางเลือกที่ i)

 หมายถึง สัมประสิ ทธิ์ของปัจจัยด้านราคา (อรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ ของเงินตรา)
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2.6 แบบจาลองทางเศรษฐมิติของวิธีการทดลองทางเลือก
ในแบบจาลองทางเลื อก จะกาหนดให้ผบู ้ ริ โภคเผชิ ญกับทางเลื อกที่ มีคุณลักษณะที่ แตกต่างกัน
ออกไป โดยผูบ้ ริ โภคจะเลือกทางเลือกที่ให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด โดยกาหนดให้ Yij เป็ นตัวแปร
พฤติ ก รรมตอบรั บ (Response variable) ที่ แ สดงระดับ อรรถประโยชน์ ท างอ้อ ม (Vij) ในการเลื อ ก
ทางเลือกต่าง ๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลของตัวแปรอิสระและตัวแปรคาดเคลื่อน (εij) ดังสมการที่ (3)
Yij  Vij   ij

(3)

การตัดสิ นใจในการเลือกหรื อไม่เลือกทางเลือกที่ i ของผูบ้ ริ โภคคนที่ j นั้น จะขึ้นอยูก่ บั เวกเตอร์
ของคุณลักษณะของสิ นค้าในทางเลือกที่ i โดยเวกเตอร์ ลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริ โภค
คนที่ j และราคาในการเลือกทางเลือกที่ i นั้น เขียนเป็ นสมการทัว่ ไปได้ตามสมการที่ (4)
N

H

n 1

h 1

Yij    n X in    h Z jh  Pi   ij

(4)

โดยที่ Yij มี ลกั ษณะเป็ นตัวแปรหุ่ น ที่ สะท้อนการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที่ i ของผูบ้ ริ โภคที่ j
กล่ าวคื อ จะเท่ากับ 1 ถ้าผูบ้ ริ โภคคนที่ j เลื อกทางเลื อกที่ i และ เท่ ากับ 0 เมื่ อผูบ้ ริ โภคคนที่ j เลื อก
ทางเลือกอื่น ๆ
ทั้งนี้ ภายใต้ทฤษฎี ความพึงพอใจแบบสุ่ ม ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกทางเลื อกที่ i ถ้า U i  U c เมื่อ n  i
ดังนั้นการหาความน่าจะเป็ นที่ทางเลือก i จะถูกเลือก จาเป็ นต้องกาหนดให้ค่ารบกวนของทุกทางเลือก
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับศูนย์ นอกจากนี้ ยงั ให้มีการแจกแจงแบบอิ สระและมีลกั ษณะเหมือนกันกับการแจก
แจงแบบค่าสู งสุ ดชนิ ดที่ 1 (a Gumbel distribution) ซึ่ งมีฟังก์ชนั่ การแจกแจงแบบสะสม (cumulative
distribution function: CDF) ดังสมการที่ (5)





F  ij   exp  e 

(5)

ข้อกาหนดดังกล่ าวสามารถเปลี่ ยนความน่ าจะเป็ นให้อยู่ในรู ป Logistic (McFadden, 1974) ดัง
สมการที่ (6)
probU i  U c  

exp yij 

 expy 
C

c 1

(6)

cj

จากสมการ λ คื อ พารามิ เตอร์ ที่ เป็ นอัตราส่ วน (Scale parameter) ซึ่ งเท่ ากับ ส่ วนกลับ ของค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการกระจายในตัวรบกวน เพื่อให้เป็ นไปตามคุณสมบัติ IID จึงได้กาหนดให้
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เป็ นค่า parameter ที่ มีค่าเท่ากับ 1 (Ben-Akivaet al., 1985) ดังนั้น ความน่ าจะเป็ นที่ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อก
ทางเลือก i จากทางเลื อกทั้งหมด C ทางเลือก สามารถเขียนให้อยู่ในรู ปสมการทัว่ ไป ได้ดงั สมการที่
(7)
Pij  Pr obYij  1 

exp Vij 

 exp V 
C

(7)

cj

c 1

การทดลองทางเลือกเป็ นการให้ผบู้ ริ โภคเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากจานวนทางเลือกใน
กลุ่ มเดี ยวกัน จึงมีขอ้ สมมติที่สาคัญคือ การเลื อกทางเลื อกจากกลุ่ มของทางเลื อกต้องเป็ นอิ สระจาก
ทางเลื อ กอื่ น ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ ง เรี ย กว่า คุ ณ สมบัติ Independence from irrelevant alternative (IIA) คื อ
ความเป็ นไปได้ที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกระหว่าง 2 ทางเลือกจะต้องไม่ถูกชี้ นาหรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกอื่น (McFadden, 1974)
แบบจ าลองโลจิ ต แบบมี เงื่ อ นไข (Conditional logit model) เมื่ อ ทางเลื อ กประกอบไปด้ว ย
คุณลักษณะด้านต่างๆ ที่กาหนดขึ้นในสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกในแต่ละทางเลือก ดังนั้น
แบบจาลองที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์คือ แบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไข ซึ่ งได้ถูกพัฒนามา
จากแบบจาลองโลจิตที่สามารถจัดการกับทางเลื อกมากกว่าสองทางเลื อก (Multinomial logit model:
MLN) ซึ่ งจากเดิ มนั้นแบบจาลองข้างต้นเป็ นการศึกษาตัวแปร x ที่เป็ นเพียงตัวแปรคุ ณลักษณะของ
บุคคล โดยไม่รวมถึงตัวแปรคุณลักษณะของทางเลือก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแบบจาลองโลจิตแบบมี
เงื่อนไขขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของแบบจาลองดังกล่าว โดยแบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไขนี้ มีขอ้
สมมติ ว่า การเลื อ กทางเลื อกจากกลุ่ ม ของทางเลื อกต้องเป็ นอิ ส ระจากทางเลื อกอื่ น ที่ ไม่ เกี่ ย วข้อ ง
เรี ยกว่าคุ ณ สมบัติ IIA (independence of irrelevant alternatives) กล่ าวคื อ ความเป็ นไปได้ระหว่าง 2
ทางเลื อกที่ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกต้องไม่ ถู ก ชี้ น าจากทางเลื อกอื่ นๆ ซึ่ งแบบจาลองนี้ เป็ นแบบจาลองที่
เหมาะสมที่จะนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมที่ได้จากคุณลักษณะด้าน
ต่ า งๆ ของสิ น ค้า โดยใช้วิ ธี ก ารประมาณค่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารภาวะความควรจะเป็ นสู ง สุ ด (maximum
likelihood) โดยมีฟังก์ชนั Log-likelihood ดังสมการที่ (8) (Greene, 1997; Bateman, et al., 2002)
J

C

log L   Yij log
j 1 c 1

exp Vij 

 expV 
C

c 1

13

cj

(8)

การประมาณค่าตามแบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไขนี้ จะใช้วิธีการประมาณค่าด้วยวิธีความควร
จะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) เพื่อให้ได้ค่าประมาณของ  ,  และ  ซึ่ งมี
ฟังก์ชนั่ log-likelihood ดังนี้
H

 N
 
exp

X


Z


P

 



n
in
h
jh
i
J
C
n

1
h

1

 
log L ,  ,     Yij log  C
N
H



j 1 c 1
  exp    n X cn    h Z jh  Pc  
h 1
 n 1

 c 1

(9)

จากสมการที่ 9 ข้า งต้น เมื่ อเพิ่ ม ตัวแปรค่ าคงที่ เฉพาะทางเลื อ ก (ASC) และค่ าความสั ม พัน ธ์
ระหว่างทางเลือกต่าง ๆ และปั จจัยทางเศรษฐกิจสังคมเข้าไป ทั้งนี้ Morrison et al. (1999) พบว่า ปั จจัย
ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของสิ น ค้าและปั จจัย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมส่ วนหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธพลต่ อ การเลื อ ก
ทางเลือกแต่ถูกละเลยไป ดังนั้นการสร้างค่าคงที่เฉพาะทางเลือกสาหรับทางเลือกใด ๆ ขึ้นนั้น จะเป็ น
การลดผลกระทบของการละเลยปั จจัยบางตัวที่ไม่ได้นามาพิจารณาลงได้ โดยการเพิ่มตัวแปรค่าคงที่
เฉพาะทางเลือก สามารถเขียนเป็ นสมการฟังก์ชนั่ อรรถประโยชน์ทางอ้อมได้ดงั นี้
N

H

n 1

h 1

Vij  ASC i    n X in    h ASC i Z jh  Pi

(10)

ดังนั้น เมื่ออรรถประโยชน์ดงั กล่าว เกิดขึ้นอย่างสุ่ มและมีการรวมเอาส่ วนที่ไม่สามารถ สังเกตได้
หรื อส่ วนของความคลาดเคลื่ อนที่ มีการแจกแจงเดี ยวกัน และเป็ นอิสระต่อกัน เข้าไว้ดว้ ยกันวิธีการ
วิเคราะห์ที่ เหมาะสม คือ การวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่ อนไข ที่เสนอครั้งแรกโดย
McFadden (1974) วิธีการนี้ เป็ นการวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีอรรถประโยชน์ทางอ้อมและทางเลือก
ที่มีความเป็ นอิสระต่อกันตามคุ ณสมบัติ IIA คุ ณสมบัติน้ ี ได้กาหนดให้ความน่าจะเป็ นที่จะเลื อกจาก
subset ของทางเลือกขึ้นอยู่กบั ชุ ดทางเลื อกที่ให้เลือกเท่านั้น และให้เป็ นอิสระจากทางเลือกอื่น ๆ ที่มี
อยู่ กล่ าวคื อ ความน่ าจะเป็ นที่ จะเกิ ดขึ้ น ส าหรั บ ทางเลื อกที่ i และ j จะมี ค่ าเท่ าเดิ ม เสมอไม่ ว่าจะมี
ทางเลื อกเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเท่าใดก็ตาม จากคุ ณสมบัติขอ้ นี้ แสดงให้เห็ นว่าแบบจาลองโลจิตแบบมี
เงื่อนไข จะมีความอคติ (biased) เมื่อนาไปใช้ในการศึกษากรณี สินค้าหรื อทางเลือกที่สามารถทดแทน
กันได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากมีการละเมิดคุณสมบัติ IIA สามารถใช้แบบจาลอง ทางเลือกที่
เป็ น Nested แทนได้ ซึ่ งก็ จ ะมี ค วามซั บ ซ้ อ นในการวิ เคราะห์ แ ละเหมาะสมกับ กรณี สิ น ค้า หรื อ
ทางเลือกที่พิจารณาสามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์
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2.7 แนวคิดการประเมินผลความน่ าเชื่อถือของแบบจาลอง (Goodness of fit)
ในการแปลผลอารี (2549) ได้เขียนอธิ บายการประเมินความน่ าเชื่ อถื อหรื อความสามารถใน
การก าหนดของแบบจาลองว่า สามารถสะท้อนความสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปรจากข้อมู ล ตัวอย่างได้ดี
เพียงใด คงเป็ นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการประเมินในแบบจาลองถดถอยเชิ งเส้น ขณะเดียวกัน
จากการศึกษาของอัครพงศ์ (2555) ได้อธิ บายแนวคิดการประเมินผลความน่าเชื่ อถือของแบบจาลองที่
ได้จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติไว้ว่า เป็ นการประเมิ นความเหมาะสมและความน่ าเชื่ อถื อของวิธี
ประมาณค่าและค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จากวิธีดงั กล่าว ทั้งนี้ วธิ ี ที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจาลองโลจิทหลายทางเลือก (Multinomial logit models) และแบบจาลองโลจิทแบบมีเงื่อนไข
(Conditional logit models) ประกอบด้วย
2.7.1 การตรวจสอบทางด้านทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เป็ นการตรวจสอบว่าคุ ณสมบัติของค่า
สัมประสิ ทธิ์ ที่ ได้จากการประมาณค่าเป็ นไปตามทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ หรื อไม่โดย
พิจารณาทั้งเครื่ องหมาย (ทิศทาง ความสัมพันธ์) และขนาดของค่าสัมประสิ ทธิ์
2.7.2 การตรวจสอบทางด้านสถิ ติเป็ นการพิ จารณาค่าสถิ ติการตัดสิ นใจว่าอยู่ในเงื่ อนไข
ทางสถิติ หรื อไม่ ค่าสถิติการตัดสิ นใจที่สาคัญและนิยมใช้ (นงคราญ, 2551) ได้แก่
1) การพิ จ ารณาค่ า ผลคู ณ ของฟั ง ก์ ชั่ น การแจกแจง โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
แบบจาลองแต่ละอันว่า แบบจาลองใดมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยพิจารณา
จากการที่ ค่ า Log likelihood function ของแบบจาลองนั้นมี ค่ าติ ดลบน้อยที่ สุ ด
แสดงว่าแบบจาลองดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนน้อย
2) การทดสอบความเป็ นเชิ งเส้นหรื อการทดสอบสถิติเกี่ ยวกับตัวแปรอิสระทุกตัว
ในแบบจ าลองว่ า ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ จากตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการประมาณค่ า ใน
แบบจาลองไม่ มี ค่าเท่ ากับ ศู นย์ ที่ เรี ยกว่าการทดสอบทางสถิ ติข องWald ทั้ง นี้
ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาคือ ค่า Chi-square ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
3) การวัดความแม่นยาของแบบจาลองจากการคานวณค่า McFadden R2 ซึ่ งเป็ นการ
เปรี ยบเที ยบระหว่างแบบจาลองที่ ไม่มีตวั แปรอิสระกับแบบจาลองที่ มีตวั แปร
อิ ส ระโดยก าหนดให้ log L1 และ log L0 เป็ นค่ า สู งสุ ดของ log likelihood
function ที่มีตวั แปรอิสระและไม่มีตวั แปรอิสระตามลาดับ ซึ่ ง log L1  log L0 ถ้า
ค่ าทั้งสองแตกต่ างกันมากหมายถึ ง ความสามารถของแบบจาลองที่ มี ตวั แปร
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อิสระจะเพิ่มสู งขึ้นทั้งนี้ ค่า McFadden R2 ของแบบจาลองที่เหมาะสมจะควรอยู่
ในช่วง 0.2 - 0.4 (Industrial Intelligence Unit, 2008) มีสูตรการคานวณ ดังนี้
McFaddenR 2  1 

log L1
log L0

2.8 การประมาณค่ าความเต็มใจจ่ ายหรือส่ วนเกินการชดเชย (Compensating Surplus)
การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรื อส่ วนเกิ นการชดเชย เป็ นมูลค่าในรู ปของตัวเงินที่วดั ได้จาก
การเปลี่ยนแปลงหรื อการจัดสรรทรัพยากรของสังคมใหม่ โดยการทดแทนกันของคุณลักษณะต่าง ๆ
ซึ่ งประกอบกันขึ้นเป็ นทางเลื อกในการจัดสรรทรัพยากรที่ศึกษา เช่น มูลค่าของการปรับปรุ งสิ นค้าที่
เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึ นกว่าสถานการณ์ ปั จจุบ นั โดยวัดจากความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค
(Willingness to pay: WTP) เพื่อปรับปรุ งสิ นค้าหรื อคุ ณลักษณะนั้น ๆ ให้ดีข้ ึน ดังนั้นการวัดส่ วนเกิ น
จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่ งวัดโดยใช้ส่วนเปลี่ยนแปลงการชดเชย หลักการโดยทัว่ ไปในการวัดส่ วนเกิน
การชดเชย คือ การวัดจานวนเงิ นที่ จะต้องนามาจากผูบ้ ริ โภคเมื่ อสถานการณ์ ปั จจุ บ นั ดี ข้ ึ น โดยให้
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจเท่ากับสถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (สถานการณ์ฐาน)
นอกจากนี้ การวัดส่ วนเปลี่ยนแปลงการชดเชยยังสามารถวัดได้จากการที่ความพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวัดส่ วนเกินการชดเชยจึงเป็ นการวัดจานวนเงินที่จะจ่ายให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่ม
ให้ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจเท่ากับระดับเดิ มก่ อนที่ จะมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการผลิ ตที่ สะท้อน
มุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ ซึ่ งเรี ยกว่า ความเต็มใจจ่ายนัน่ เอง
การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายหรื อส่ วนเกินการชดเชยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะในการ
ทดลองทางเลือก สามารถหาได้จากสมการที่พฒั นาโดย (Hanemane, 1984)
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เมื่อ  คือ ความพอใจส่ วนเพิ่มของรายได้ (Marginal utility of income) ซึ่ งเท่ากับส่ วนกลับของ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรที่ เป็ นตัวเงิ นหรื อราคาทางเลื อกนั่นเอง ส่ วน Vi0 และ Vi1 คือ ความพอใจ
ทางอ้อม (Indirect utility) ก่ อนและหลังการปรับเปลี่ ยนคุ ณลักษณะ จากสมการที่ 11 สามารถเขียน
ใหม่ได้เป็ น
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ในสมการที่ 12 แสดงให้เห็ นถึงฟั งก์ชนั่ ความพอใจเชิ งเส้น (Linear utility function) ซึ่ งอัตราการ
ทดแทนกั น (Marginal rate of substitution) ระหว่ า ง 2 คุ ณ ลั ก ษณะจะหาได้ จ ากสั ด ส่ ว นของค่ า
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สัมประสิ ทธิ์ ของทั้ง 2 คุณลักษณะ (Hensher and Johnson, 1981) เมื่อแปลง  ให้อยูใ่ นรู ปของตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวเงิน  เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจสามารถเขียนใหม่ได้ดงั นี้
WTP  CS  
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(13)

ในการศึกษาครั้งนี้ ค่าความพอใจทางอ้อมที่เพิ่มขึ้นก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเพื่อ
สะท้อนมุ ม มองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ โดยค่ า (Vi0 – Vi1) คื อ คุ ณ ลัก ษณะก่ อนและหลังการ
ปรับเปลี่ยนนัน่ เอง กล่าวคือ สามารถประเมินค่าความเต็มใจจ่ายเมื่อมีการปรับปรุ งคุณลักษณะให้ดีข้ ึน
จากระดับหนึ่ งไปยงอีกระดับหนึ่ ง เช่น มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิต
จากที่มีการใช้สารเคมีไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
นอกจากนั้นแบบจาลองโลจิทแบบมีเงื่อนไข ที่ได้จากการประมวลผล สามารถนาไปประยุกต์หา
ความน่าจะเป็ นที่จะเลือก (Proability) ในทางเลือกหนึ่ ง ๆ จากจานวณทางเลือกทั้งหมดที่กาหนดให้ใน
สถานการณ์หนึ่ง
2.9 การหาความน่ าจะเป็ นในการเลือกทางเลือกต่ าง ๆ
ในการหาความน่าจะเป็ นของทางเลือก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคนามาซึ่ งการเลือกทางเลือกที่ตนพึงพอใจ
มากที่สุดนั้น Mcfedden (1984) ได้กาหนดสมการให้อยูใ่ นรู ปแบบของโลจิตแบบมีเงื่อนไข ดังสมการ
ที่ 14 ซึ่ งมีรายละเอียดขั้นตอนในการคานวณดังนี้
2.9.1 ท าการแทนค่าตัวแปรของปั จจัยต่ าง ๆ ในแบบจาลองโลจิ ตแบบมี เงื่ อนไขที่ ไ ด้จาการ
ประมวลผลในแต่ละทางเลื อกในชุ ดทางเลื อกนั้น (Choice set) ทาให้ได้อรรถประโยชน์
ทางอ้อม (V) ของทางเลือกนั้น ๆ
2.9.2 หาค่าเอกซ์โพเนนเชียลของอรรถประโยชน์ทางอ้อมในแต่ละทางเลือก
2.9.3 หาค่ าความน่ าจะเป็ นของแต่ ล ะทางเลื อก โดยการหารค่ าเอกซ์ โพเนนเชี ย ลของแต่ ล ะ
ทางเลือกด้วยผลรวมของค่าเอกซ์โพเนนเชียลของทุกทางเลือกในชุดทางเลือก
โดยการหาความน่ าจะเป็ นที่ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกทางเลื อก i ซึ่ งเป็ นทางเลื อกที่ ให้ความพึ งพอใจ
สู งสุ ด จากทางเลือกทั้งหมด C ทางเลือก ตามรู ปของสมการแจกแจงแบบโลจิทติก ที่เรี ยกว่าสมการโล
จิทแบบมีเงื่อนไข ดังสมการที่ (14)
Pij  Pr obYij  1 

exp Vij 

 exp V 
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2.10 ความเอนเอียงทีเ่ กิดจากการใช้ แบบจาลองทางเลือก
แบบจาลองทางเลื อก เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งใช้เวลาในการตัดสิ นใจ
เลื อกทางเลื อกที่พึงพอใจมากที่ สุดในระยะเวลาที่ค่อนข้างจากัด และบางครั้งการพิจารณาเลื อกของ
กลุ่ ม ตัว อย่างนั้น ยัง ไม่ ส ามารถเข้า ใจถึ ง ความหมายของแต่ ล ะทางเลื อ กได้อ ย่างถ่ อ งแท้ต รงตาม
วัตถุประสงค์หรื อความต้องการของผูว้ จิ ยั ดังนั้นจึงเป็ นผลให้ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้อาจเกิดความเอน
เอียงในการตัดสิ นใจ ซึ่ งความเอนเอียงที่สาคัญที่อาจเกิดจากการใช้แบบจาลองทางเลือกตามที่ Blamey
et al. (1996) ได้สรุ ปไว้ 10 รู ปแบบ ดังนี้
2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

Embedding effects ความเอนเอี ยงที่ เกิ ดจากการที่ ผูต้ อบคาถามแต่ละคนไม่สามารถ
แยก ขนาดความแตกต่ างของคุ ณ ลัก ษณะของสิ นค้าหรื อบริ ก าร (สิ่ งแวดล้อม) ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้ ดังนั้นมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่ประเมินมักมีมูลค่าที่ต่ ากว่าที่
ควรจะเป็ น
Part-whole bias ความเอนเอียงที่เกิดจากการที่ผตู ้ อบคาถามแต่ละคนไม่เข้าใจขอบเขต
ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ต นก าลัง ประเมิ น ได้อ ย่า งชั ด เจน หรื อ เข้า ใจไม่ ต รงกัน
เนื่องจากผูต้ อบแต่ละคนอาจใช้ขอ้ มูลมากน้อยแตกต่างกันตามสถานการณ์ที่สมมติให้
Hypothetical bias ความเอนเอียงที่เกิดจากการสมมติสถานการณ์เสมือนจริ งขึ้นมา ซึ่ ง
บางเหตุการณ์อาจจะขัดกับบริ บทที่เป็ นจริ งหรื อความรู ้สึกที่เป็ นจริ งของผูต้ อบ ดังนั้น
คาตอบที่ได้อาจมีความเอนเอียงหรื อไม่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง นอกจากนี้ อาจใช้
ขั้นตอนการการคิดหรื อตัดสิ นใจเลือกไม่รอบคอบอย่างถี่ถว้ นในการตอบคาถาม
Payment vehicle bias ความเอนเอี ย งที่ เกิ ด จากการความไม่ ชัด เจนในการก าหนด
รู ปแบบของการจ่ายเงินของผูต้ อบคาถาม ซึ่ งสามารถเกิดได้ 3 กรณี คือ 1) ผูต้ อบอาจ
เลื อกใช้ท างเลื อกอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ได้ก าหนดมาให้ ป ระกอบการตัดสิ น ใจในการจ่ าย 2)
ผูต้ อบไม่เชื่อว่าการจ่ายเงินนั้นจะบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่เสนอหรื อไม่ 3) ผูต้ อบ
จ่ายเงินด้วยเหตุผลหรื อความรู ้สึกที่อยากเป็ นผูท้ ี่มีจริ ยธรรมและศีลธรรมที่ดีในสังคม
Strategic bias ความเอนเอี ย งที่ ผูต้ อบไม่ แสดงความตั้ง ใจจริ ง ที่ จะจ่ า ยตามที่ เสนอ
เพราะมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะไม่ เปิ ดเผยความจริ ง เนื่ อ งจากคิ ด ว่ า มี ที่ จ ะคนยอมจ่ า ยใน
ทางเลื อกนั้น ๆ โดยผูต้ อบจะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกิ นจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ
ทางเลื อก แม้จะไม่มีการใช้ประโยชน์จากทางเลื อกที่ เสนอ หรื อที่เรี ยกว่า Free rider
problem
Information bias ความเอนเอียงที่ เกิ ดจากการได้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งข้อมูลที่ได้มา
อาจมี ค วามคลาดเคลื่ อนที่ เกิ ดจากคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ หรื อตัวผูต้ อบ เช่ น ค าถามใน
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แบบสอบถามที่ไม่ชดั เจน วิธีการชัง่ น้ าหนักหรื อวัดส่ วนสู งที่ไม่เป็ นมาตรฐาน ฯลฯ
2.10.7 Non-response bias (การตรวจสอบความเอนเอียงในการตอบกลับ) ความเอนเอียงจาก
การเปรี ยบเทียบการตอบแบบสอบถามระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ตอบในช่วงแรกกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบในช่วงหลัง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ใช่ตวั แทนของกลุ่มประชากรที่ดี
2.10.8 Social desirability bias ความเอนเอียงที่ผตู้ อบจะตอบคาถามในลักษณะที่เป็ นไปใน
ทิศทางที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม
2.10.9 Yea-saying bias ความเอนเอี ย งที่ เกิ ด จากการที่ ผูต้ อบไม่ ใ ห้ ค วามสนใจในตัวของ
คาถาม จึงเป็ นทาให้คาตอบที่ได้น้ นั ขัดกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง
2.10.10 Relate bias ความเอนเอี ยงที่ ผูต้ อบไม่ สนใจที่ จะแสวงหาทางเลื อกที่ ดีข้ ึ น หรื อขาด
ความเต็มใจที่จะจ่ายต้นทุนทางธุ รกรรม (Transaction cost) เพื่อทางเลือกใหม่
อย่างไรก็ตาม แนวทางสาหรับลดความเอนเอียงดังกล่าว อาจจะลดความเอนเอียงได้ไม่ท้ งั หมด
เนื่ องจากในความเป็ นจริ ง การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การที่เกิดขึ้นจริ งมีความแตกต่างกัน
หรื อมีความคลาดเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการตัดสิ นใจใน
ระดับหนึ่ง
2.11 แนวคิดของการค้ าทีเ่ ป็ นธรรม
อังคณา (2555) ได้เขียนถึงความเป็ นมาของการค้าที่เป็ นธรรมไว้ในบทความจดหมายข่าวผลิใบ
ก้าวใหม่ การวิจยั และพัฒนาการเกษตรไว้ว่า คาว่าการค้าที่ เป็ นธรรม (Fair-trade) ได้เริ่ มต้นขึ้ นในปี
1950 ซึ่ งเกิดขึ้นระหว่างผูน้ าเข้าที่ไม่แสวงหาผลกาไรกับหน่วยองค์กรพัฒนาสังคมที่ไม่ใช่หน่วยงาน
งานของรัฐ เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก่ อนที่ จะได้นาไปใช้กบั
ผูผ้ ลิตรายย่อยในประเทศกาลังพัฒนาการค้าที่เป็ นธรรม รวมถึงมีส่วนช่วยในการปกป้ องวิถีชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องชุมชน ตัดระบบพ่อค้าคนกลางออกไป และทาให้สินค้าเข้าสู่ ตลาดที่สูงขึ้น
การค้าที่ เป็ นธรรม เป็ นแนวคิดที่ เน้นการค้าที่ ให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมแก่ เกษตรกร เพื่อการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืน และลดความยากจนในลักษณะ “Trade not Aid” โดยให้ความสาคัญกับระบบนิ เวศน์
และการใช้แรงงานที่เป็ นธรรม โดยทัว่ โลก มีหลายองค์กรที่ทางานเพื่อให้ตรามาตรฐานภายใต้แนวคิด
fair trade ทั้งนี้ องค์กรที่ให้ตรามาตรฐานตามแนวคิดของการค้าที่ เป็ นธรรมที่ใหญ่ที่สุด คือ Fairtrade
International (FLO) องค์กรดังกล่าวจะออกตรามาตรฐานที่ใช้ชื่อว่า “Fairtrade” และใช้ตราสัญลักษณ์
โดยมีสานักงานระดับประเทศใน 24 ประเทศทัว่ โลก และใช้ชื่อที่ต่างกันไป อย่างในเบลเยียมใช้ชื่อว่า
“Max Havelaar Belgium” ในสวิต เซอร์ แ ลนด์ใ ช้ชื่ อ “Max Havellar Foundation” ในอังกฤษใช้ชื่ อ
“The Fairtrade Foundation” ในเยอรมนีใช้ชื่อ “TransFair Deutschland” เป็ นต้น ทั้งนี้ทวั่ โลก มีองค์กร
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เกษตรกรที่ได้รับตรามาตรฐาน Fairtrade แล้ว ประมาณ 27,000 รายการ (ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าอาหาร)
จากองค์กรผูผ้ ลิต 991 ราย ใน 66 ประเทศ ครอบคลุ มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตสิ นค้า Fairtrade ประมาณ 1.2
ล้านคน สาหรับในเบลเยียม มีสินค้าประมาณ 160 ยีห่ อ้ ที่ได้รับประกาศ Fairtrade แล้ว
ต่อมาองค์กรในฝั่ งยุโรปและอเมริ กาเหนื อที่มีชื่อเรี ยกว่า Fair-trade Foundation, Trans Fair และ
Rattvisemarket ได้ร่วมกันกาหนดเงื่อนไขการรับรอง Fair Trade ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น
และได้กาหนดเครื่ องหมายรับรองของตนเองขึ้นมาเป็ นการเฉพาะ โดยในปี 1997 ทั้งสามองค์กรจึงได้
รวมกัน เป็ น FLO ปั จจุ บ ัน มี ชื่ อ เรี ย กว่า Fair-trade International ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ถื อว่าเป็ น
องค์กรหลักของการค้าแบบเป็ นธรรมของโลก ทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานแก่กลุ่มที่ขาดแคลน
โอกาส โดยการเข้าไปสนับสนุ น และเป็ นผูป้ ระสานงาน เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่ ระบบการค้าที่เป็ นธรรม
ของโลกปั จจุบ นั มีองค์กรที่ เป็ นสมาชิ กของ FLO จานวน 19 องค์ก ร และมี การรับรองเครื่ องหมาย
การค้าที่เป็ นธรรมในสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิ ด ทั้งนี้ในปี 2002 เครื่ องหมายการค้าที่
เป็ นธรรมได้ถูกเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นทาง FLO จึงได้กาหนดตราสัญลักษณ์
การค้าที่ เป็ นธรรมขึ้ น โดยเป็ นรู ป คนโบกมื อบนพื้ นวงกลมด้านล่ างสี เขี ยว ด้านบนสี ฟ้ า ด้านในมี
สี่ เหลี่ยมสี ดา และมีอกั ษรคาว่า FAIRTRADE สี ขาว อยูด่ า้ นล่าง
สาหรับ ในเอเชี ย นั้น นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรั ฐมนตรี มาเลเซี ยได้กล่าวสุ นทรพจน์แก่ ที่
ประชุ มสุ ดยอดผูน้ าเอเปก (APEC CEO Summit) เมื่อ พ.ศ. 2546 ในหัวข้อ “ความท้าทายต่อกระแส
โลกาภิ วตั น์ (Globalization and its challenges)” มี ใจความว่า การเปิ ดเสรี ก ารค้าโลกเพื่ อรับ กระแส
โลกาภิ วตั น์ น้ ัน เป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ แต่ ก ารเปิ ดเสรี ท างการค้า (Free Trade) นั้น ยังไม่ ส าคัญ
เท่ากับการค้าที่ เป็ นธรรมกับทุ กฝ่ าย เพราะการค้าที่ เป็ นธรรมนั้นนั้นอาจก่ อให้เกิ ดการค้าเสรี ได้ แต่
การค้าเสรี ส่วนใหญ่น้ นั ก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็ นธรรม (กรมส่ งเสริ มการส่ งออก, 2553)
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก (2553) ได้แปลบทความจากสานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ
นครชิคาโกที่กล่าวไว้วา่ การค้าที่เป็ นธรรมยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากนักในหมู่คนไทยทัว่ ไป แต่ที่
จริ งแล้ว ประเทศไทยได้ดาเนิ นตามหลักเกณฑ์ของการค้าที่ เป็ นธรรมมานานแล้ว กลุ่มผูบ้ ริ โภคคน
ไทยรู ้ จกั และให้การสนับสนุ นสิ นค้าโครงการหลวง ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์ที่คล้าย คลึ งกับวัตถุ ประสงค์
ของการค้าที่ เป็ นธรรม คือช่ วยเหลื อชาวเขาหรื อเกษตรกรบนพื้นที่ สูงและผูด้ ้อยโอกาสให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ขณะเดี ยวกันสิ นค้าโครงการหลวงก็มีตรารับรองมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสัญญาณที่ดีที่บ่ง
บอกให้เห็ นถึ งโอกาสในการพัฒนาตลาดของการค้าที่เป็ นธรรมในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบนั
การผลักดันในเรื่ องการค้าที่เป็ นธรรมในประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับต่า การผลักดัน และส่ งเสริ มผูผ้ ลิต
ให้ดาเนิ นการด้านการค้าที่ เป็ นธรรมของสิ นค้าไทย จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ภาครั ฐบาลและภาคเอกชน
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จะต้องร่ วมมือกันพัฒนา โดยเฉพาะสิ นค้าเกษตรและสิ นค้าหัตถกรรม ขณะเดียวกัน มนัสนันท์ (2550)
ได้กล่าวถึง การค้าที่เป็ นธรรมว่าเป็ นโอกาสทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการไทย ทั้งนี้สินค้าภายใต้
ระบบการค้าที่เป็ นธรรมเป็ นสิ นค้าที่มีแนวโน้มในการเติ บโตและเป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ทั้งใน
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและหัวใจหลัก คือความเป็ นธรรมในระบบการค้า โดยสิ นค้าไทยที่ดาเนิน
ธุ รกิจในระบบแฟร์ เทรดและจาหน่ายในตลาดโลกได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ น้ าสับปะรด สับปะรด
กระป๋ อง กาแฟ ผลิตภัณฑ์เซรามิค และหัตถกรรมในการดาเนินการของระบบการค้าที่เป็ นธรรมจะ
ช่วยลดข้อเสี ยเปรี ยบของผูป้ ระกอบการรายย่อยในตลาดโลก อีกทั้งเครื่ องหมายรับรองการเป็ นองค์กร
แฟร์ เทรดยังเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผปู ้ ระกอบการมีตลาดพิเศษที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กั บ เรื่ องความเป็ นธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้อมที่ดีของสมาชิ กในโลก รวมทั้งให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องตลอดสายการผลิ ต
และดาเนิ นธุ รกิจ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานและรับรอง ตามหลักเกณฑ์ของแฟร์ เทรด เพื่อยืนยัน
ต่อผูบ้ ริ โภค ว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ข องแฟร์ เทรด ได้ดาเนิ นการผลิ ตและจัดจาหน่ ายอย่างเป็ นธรรมในทุ ก
ขั้นตอน
โดยคานิยามของการค้าที่เป็ นธรรม คือ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องผูผ้ ลิตโดยการ
เพิ่มอานาจในการต่อรองและประกันราคาที่เป็ นธรรม ไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก และเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางการผลิตและการค้าของผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเฉพาะสตรี และชาวพื้นเมือง รวมทั้งกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความสาคัญของการค้าที่เป็ นธรรม สามารถเป็ นตัวอย่างของการค้าที่โปร่ งใสและ
ชอบธรรม และรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และวิถีการค้าแบบดั้งเดิมที่ผผู ้ ลิตรายย่อยมักถูก
เอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นการ
เคลื่อนไหวเกี่ ยวกับ ความยุติธรรมในการค้า สนับสนุ นมาตรฐานสากลในเรื่ อง แรงงาน สิ่ งแวดล้อม
และสังคม สาหรับสิ นค้าและบริ การ โดยเฉพาะที่ส่งออกมาจากประเทศโลกที่สามและโลกที่สอง ไป
ยังประเทศโลกที่หนึ่ง มาตรฐานเหล่านี้อาจเป็ นแบบสมัครใจ หรื อแบบที่บงั คับโดยรัฐบาลหรื อองค์กร
ระหว่างประเทศ (สหกรณ์กรี นเนท, 2552)
มานพ (2553) ได้เขี ย นบทความเรื่ องระบบทุ น นิ ย ม การค้าเสรี และการค้าที่ เป็ นธรรม ลงใน
หนังสื อพิมพ์โอเคเนชัน่ ไว้วา่ การค้าที่เป็ นธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีความเป็ นธรรมในการ
ผลิตที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ คน สุ ขภาพ สภาพแวดล้อม และขบวนการรณรงค์
1) คนให้ความเป็ นธรรมกับพนักงาน ลูกจ้างหรื อซัพพลายเออร์ โดยผูผ้ ลิตที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ของการค้าที่ เป็ นธรรมจะต้องเคารพและให้ความเป็ นธรรมกับ พนัก งานลู กจ้างทุ กคน
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ตลอดจนไปถึงผูซ้ ้ื อวัตถุดิบและบริ การ มีนโยบายและการบริ หารจัดการที่ไม่เอาเปรี ยบ
และให้ความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ฝ่ าย ในการจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทน
2) สุ ข ภาพ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ ป ลอดภัย โดยการจัดสภาพแวดล้อมของการ
ทางานที่มีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมถึงการมีสวัสดิการตามฐานะอย่างเหมาะสม มี
การจัดระบบการป้ องกันอุบตั ิภยั และความปลอดภัยในการทางาน โดยการฝึ กอบรมและ
การกระตุน้ ให้พนักงานให้ความสนใจในเรื่ องสุ ขอนามัยในการทางาน
3) สิ่ งแวดล้อมโดยการผลิตและดาเนิ นการต่างๆ จะต้องมีความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม มีการ
ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ตั้ง แต่ ว ัต ถุ ดิ บ ที่ น ามาใช้ ใ นการผลิ ต สิ นค้ า
กระบวนการผลิตสิ นค้า วัสดุหีบห่ อ และการจัดการขยะที่เกิดจากการผลิตตลอดจนมีการ
วางแผนการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ขบวนการการรณรงค์เผยแพร่ แนวทางการค้าที่ เป็ นธรรม โดยถื อว่าเป็ นภารกิ จที่ สาคัญ
เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจกับ ผู ้บ ริ โ ภคเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ โ ภคและ
ผลกระทบต่อผูผ้ ลิ ตและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งรณรงค์กบั หน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้
หน่ วยงานเหล่ านั้นได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการค้าที่ เป็ นธรรม การรณรงค์น้ ี
อาจรวมไปถึ งการผลัก ดัน นโยบายที่ มี ผ ลต่ อโครงสร้ างที่ ท าให้ ระบบการค้าระหว่า ง
ประเทศมีความเป็ นธรรมด้วย
สหกรณ์กรี นเนท (2552) ได้อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานที่สะท้อนภาวะการค้าที่เป็ นธรรมไว้
5 ข้อสาคัญ คือ
1) ช่ วยให้ผูผ้ ลิ ตที่ ด้อยโอกาสได้เข้าถึ งตลาด โดยเน้นการผลิ ตแบบพื้นบ้าน และส่ งเสริ ม
คุณค่าของผลิตภัณฑ์พ้นื บ้าน ที่ได้ประโยชน์ทางสังคมต่อชุ มชนเพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้ห่วงโซ่
การค้า สั้ นลง และผู ้ผ ลิ ต สามารถจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ร าคาในราคาที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการขายผ่านกลไกการตลาดทัว่ ไป
2) ความสัมพันธ์ทางการค้าที่เท่าเทียมและยัง่ ยืน โดยคู่คา้ จะพิจารณาถึ งต้นทุนทั้งหมดของ
การผลิ ต ทั้ง ต้น ทุ น ทางตรงและต้น ทุ น ทางอ้อ ม ซึ่ งรวมถึ ง ต้น ทุ น ในการปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนเพื่ออนาคต นอกจากนี้ ผูค้ า้ อิสระจะให้ความสาคัญกับ
วิถี ชี วิต ของผูผ้ ลิ ตและคนงาน ที่ ค วรจะได้รับ ค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรม ซึ่ งไม่ เพี ยงแต่
จะต้องสู งพอที่ จะตอบสนองต่ อความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อมใน
ปั จจุบนั แต่ยงั ครอบคลุมถึงการยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอนาคตด้วย
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3) การเสริ มสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กบั องค์กรผูผ้ ลิต ให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้
และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของตลาดและการค้า ตลอดจนทิศทางแนวโน้ม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และทรัพยากร ที่จะช่วยให้องค์กรผูผ้ ลิตสามารถควบคุมและ
จัดการวิถีชีวติ ของตัวเองได้มากขึ้น
4) การสร้างการรับรู ้กบั ผูบ้ ริ โภคและการรณรงค์ โดยการเชื่ อมโยงผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะ
ทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึ งความยุติธรรมทางสังคม และแนวทางในการดาเนิ นการ
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทางสังคม การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ โภคช่วยทาให้องค์กรการค้า
ที่เป็ นธรรมสามารถรณรงค์ให้เกิ ดการปฏิ รูปกฎระเบี ยบการค้าระหว่างประเทศ อันจะ
นาไปสู่ ระบบการค้าโลกที่เป็ นเป็ นธรรมและเท่าเทียมในที่สุด
5) การค้าที่เป็ นธรรมในฐานะ “สัญญาทางสังคม” โดยการปฏิบตั ิตามหลักการของการค้าที่
เป็ นธรรมเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้จะต้องเริ่ มต้นที่ความมุ่งมัน่ ในการเป็ นหุ ้นส่ วนทางการค้า
ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการพูดคุ ยแลกเปลี่ ยน ความโปร่ งใส และการเคารพซึ่ งกันและ
กัน การค้าจาหน่ายในรู ปแบบของการค้าที่เป็ นธรรม นี้เกิดขึ้นภายใต้ “สัญญาทางสังคม”
ที่ผซู ้ ้ื อตกลงที่จะทาบางสิ่ งบางอย่างมากกว่าระบบตลาดทัว่ ไปในการช่วยกลุ่มผูผ้ ลิต และ
กลุ่มผูผ้ ลิตตกลงที่จะใช้รายได้เพิ่มจากการค้าที่เป็ นธรรม ในการปรับปรุ งสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิ กในกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิ กทีเป็ นผูผ้ ลิตที่ดอ้ ยโอกาสในกลุ่ม ดังนั้น
การค้าที่ เป็ นธรรมจึ งไม่ ใ ช่ ก ารกุ ศ ลแบบให้ เปล่ า แต่ เป็ นหุ ้ นส่ วนทางการค้า เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ดังนั้นการค้าที่เป็ นธรรม จึงเป็ นระบบการค้าที่สร้ างความเป็ นธรรมให้ทุกฝ่ าย ตั้งแต่ผผู ้ ลิต ผูจ้ ดั
จาหน่าย ผูบ้ ริ โภค และแรงงานที่อยูใ่ นระบบ มีเป้ าหมายในการพัฒนาระบบการค้าของผูผ้ ลิตรายย่อย
โดยผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด จ าหน่ ายได้รับ ราคาที่ สู ง ขึ้ น และผูบ้ ริ โภคได้สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ร าคาที่
เหมาะสม ในขณะที่ ผู ้ที่ ท างานกับ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมายของการค้าที่ เป็ นธรรมจะได้รั บ
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ ดี ไม่ถูกกี ดกันเรื่ องเพศ สี ผิว ศาสนา เชื้ อชาติ
และอายุ (อังคณา, 2555)
2.12 แนวคิดพืน้ ฐานของระบบเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรี ย ์ เป็ น การบริ หารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม
ซึ่ งแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ที่ มุ่ งเน้นการเพิ่ มผลผลิ ตให้สู งสุ ด โดยการพัฒนา
เทคนิ คและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ใช้ผลผลิตได้รับความเสี ยหายหรื อมีจานวนลดลง จากการ
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ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ใช้วธิ ี การพัฒนาดังกล่าว
ในการหาทางเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยไม่ได้คานึ งถึงผลกระทบที่จะ
เกิ ดขึ้ นกับระบบทรั พยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศน์เกษตรสาหรับเกษตรอิ นทรี ยเ์ ป็ นการเกษตร
แบบองค์รวมที่ให้ความสาคัญกับการอนุ รักษ์ครอบคลุมทั้งระบบทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศ
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้ นฟู ค วามอุ ด มสมบู รณ์ ข องดิ น การรั ก ษาแหล่ ง น้ าให้ ส ะอาด
ตลอดจนการฟื้ นฟูความหลากหลายทางชี วภาพของไร่ นา ทั้งนี้ เพราะแนวทางเกษตรอินทรี ยไ์ ด้อาศัย
กลไกและกระบวนการของระบบนิ เวศในการทาการผลิต ดังนั้นเกษตรอินทรี ยจ์ ะประสบความสาเร็ จ
ได้ เกษตรกรจ าเป็ นต้อ งเรี ย นรู้ ก ลไกและกระบวนการของระบบนิ เวศ (สหพัน ธ์ เกษตรอิ น ทรี ย ์
นานาชาติ, 2552)
ปั จจุ บ ัน นี้ เกษตรอิ น ทรี ย ์มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเกิ ดจากกระแสความนิ ยมในการ
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคต้องเผชิ ญกับ
ปั ญหาการเจ็บป่ วยที่เกิดจากพิษของสารเคมีที่ปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบไป
ถึ ง ชี วิ ต และสุ ข ภาพ ทั้ง ต่ อ ตัว ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค และสภาพแวดล้อ มอื่ น ๆ ท าให้ ท ั่ว โลกได้หั น มา
ตระหนักและสนใจในการท าเกษตรอิ นทรี ยก์ นั มากขึ้ น นอกจากนี้ เกษตรอินทรี ยม์ ุ่งหวังที่ จะสร้ าง
ความมัน่ คงในการทาการเกษตรสาหรับเกษตรกร ตลอดจนการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูวิถีชีวิตของชุ มชน
เกษตรกรรม อนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น จะเห็ น ได้ว่ า รู ป แบบของเกษตรอิ น ทรี ย ์เป็ นรู ป แบบที่
สอดคล้องกับ วิถี ก ารดาเนิ นชี วิตของชุ ม ชนเกษตรพื้ น บ้านของสั งคมไทย ในขณะเดี ยวกันเกษตร
อินทรี ยย์ งั ให้ความสาคัญกับการผลิตเพื่อการค้าสนับสนุ นให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้ในการดารง
ชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
หลักการเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีการยอมรับโดยทัว่ ไปคือ หลักการกาหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรี ย ์
นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements: IFOAM) ประกอบด้ว ยหลัก การ 4 ข้ อ
สาคัญ คือ
1) มิ ติด้านสุ ขภาพ เกษตรอิ นทรี ยค์ วรจะต้องส่ งเสริ มและสร้ างความยัง่ ยืนให้กบั สุ ขภาพ
อย่างเป็ นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
2) มิ ติด้านนิ เวศวิท ยา เกษตรอิ น ทรี ย ์ค วรจะต้องตั้ง อยู่บ นรากฐานของระบบนิ เวศวิท ยา
และวัฏจักรแห่ งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และ
ช่วยทาให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิม่ พูนและยัง่ ยืนมากขึ้น
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3) มิติดา้ นความเป็ นธรรม เกษตรอินทรี ยค์ วรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็ นธรรม
ระหว่างสิ่ งแวดล้อมโดยรวมและสิ่ งมีชีวติ
4) มิ ติด้านการดู แลเอาใจใส่ การบริ หารจัดการเกษตรอิ นทรี ยค์ วรจะต้องดาเนิ นการอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้ องสุ ขภาพและความเป็ นอยูข่ องผูค้ นทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต รวมทั้งพิทกั ษ์ปกป้ องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย
จะเห็ นได้ว่าเกษตรอิ นทรี ยเ์ ป็ นทางเลื อกใหม่ข องเกษตรกรและผูผ้ ลิ ตไทย ด้วยแนวโน้มของ
ตลาดที่ เติบโตขึ้นเป็ นลาดับ ประกอบกับการที่ ผบู ้ ริ โภคต้องการสิ นค้ามากขึ้น ขณะเดี ยวกันกระแส
ของความใส่ ใจในด้านสุ ขภาพ แต่ปัจจุบนั ยังมีเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิตที่สนใจในการทาเกษตรอินทรี ยย์ งั
มีจานวนจากัด เนื่ องจากยังขาดความเชื่ อมัน่ และยังไม่มีความรู ้ ความเข้าใจเท่าที่ ควร ดังนั้นภาครั ฐ
ควรใช้ระบบการเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นแนวทางเลือกในการพัฒนาระบบการเกษตรของไทยและให้การ
สนับสนุ นอย่างจริ งจังในการสร้างความเข้าใจและความรู ้ให้แก่เกษตรกรเนื่ องจากประเทศไทยไทยถือ
ว่ามีความได้เปรี ยบทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์ เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร
ได้เป็ นอย่างดี อี ก ทั้งยังเป็ นประเทศผูผ้ ลิ ตและส่ งออกอาหารที่ ส าคัญ จึ งย่อมมี โอกาสที่ จะพัฒ นา
ศักยภาพให้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกได้ อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันยัง
เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ช่วยเสริ มให้โครงการ Food Safety
ของรัฐบาลประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น และมีผลดีต่อเนื่องในด้านคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งเกิ ดผลดี ทางอ้อมต่อสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป (วลัยเงินและคณะ, 2547)
2.13 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.13.1 การประยุกต์ใช้วธิ ีการทดลองทางเลือก (Choice Experiment)
วิธีการทดลองทางเลื อกได้รับความนิ ยมแพร่ หลายเป็ นอย่างมาก โดยมีการนามาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินมูลค่าสิ นค้าที่ผา่ นตลาด สิ นค้าที่ไม่ผ่านตลาดหรื อการประเมินมูลค่าในกรณี ที่เป็ นสิ นค้า
สิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการประเมินมูลค่าผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิ ดกับสิ่ งแวดล้อมและการกาหนด
มาตรการในการจัดการและการปรับปรุ งคุ ณภาพของสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในวิธี conjoint
analysis ที่มีการใช้เทคนิ ค ranking และ rating ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ในขณะที่ วิธี CE เป็ น
การกาหนดทางเลื อกที่ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อก โดยรวบรวมทางเลื อกต่างๆ ไว้ในรู ปชุ ดทางเลื อก
(choice set) โดยอรรถประโยชน์ ข องแต่ ล ะทางเลื อ กจะเป็ นผลรวมของอรรถประโยชน์ ในแต่ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะของทางเลื อ ก ดั ง นั้ นผู ้บ ริ โภคจะเลื อ กทางเลื อ กที่ ต นได้ รั บ ความพึ ง พอใจหรื อ
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อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด จากชุ ด ทางเลื อ กที่ ก าหนดให้ ทั้ง นี้ ในแต่ ล ะทางเลื อ กจะประกอบไปด้ว ย
คุณลักษณะในระดับต่างๆ ที่แตกต่างกันไป และยังมีราคาที่เหมาะสมกับทางเลื อกนั้นๆ กากับไว้ดว้ ย
จึงสามารถอธิ บายได้ตามทฤษฎี พฤติกรรมทางเลื อก จากการศึกษาของ Lancaster ที่แสดงให้เห็ นว่า
ปั จ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (quality) หรื อ คุ ณ ลัก ษณะ (attribute) ของสิ น ค้า ที่ ท าให้ อ รรถประโยชน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคเกิดขึ้นอย่างสุ่ ม (random utility)
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ท าการทบทวนงานวิจยั ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่ องที่ ศึ ก ษาเพื่ อน ามาเป็ น
ต้นแบบหรื อตัวอย่าง ในการประยุกต์ใช้วธิ ี การทดลองทางเลือกในการกาหนดคุณลักษณะทางเลือกใน
การประเมินความพึงพอใจต่อการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวได้แก่ การศึกษาของ สันติ (2549) ในการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
พืชผักปลอดภัยตราดอยคา (แครอท และผักกาดหอมห่ อ) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อประมวลความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภคผักเมืองหนาวที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อพืชผักปลอดภัย ตราดอยคา วิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคพืชผักปลอดภัยและวัดความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อคุณลักษณะด้าน
ต่างๆ ของพืชผักปลอดภัย โดยการกาหนดคุ ณลักษณะของผักประกอบด้วย การเดิ นทางไปซื้ อ บรรจุ
ภัณฑ์ ความปลอดภัยจากสารพิษและตรารับรอง สถานที่จดั จาหน่าย คุณภาพผัก แหล่งผลิต และราคา
ของผัก และการศึ ก ษาของ วรพงษ์ (2551) ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของส้ มเขียวหวาน ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
บริ โภคส้ ม เขี ย วหวานที่ มี คุ ณ ภาพและความปลอดภัย และมู ล ค่ าคุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของ
ส้มเขี ยวหวานที่ ผบู ้ ริ โภคเต็มใจที่ จะจ่าย ซึ่ งในแต่ละทางเลื อกนั้น ประกอบไปด้วยคุ ณลักษณะของ
ส้มเขียวหวานในแต่ละระดับและราคาของส้มเขียวหวานในทางเลื อกนั้น ๆ ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
การศึกษาของสุ วรรณา (2545) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผักปลอดสารเคมีของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่มีผกั ปลอดสารเคมี โดยทาการศึกษา
ผักทั้งหมด 5 ชนิ ด คือ ถัว่ ฝักยาว คะน้า กะหล่ าปลี ผักกาดขาว ผักกาดกวางตุง้ ทั้งนี้ ใช้แบบจาลองโล
จิ ท แบบหลายทางเลื อ ก (Multinomial logit model)ในการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ส าหรั บ การก าหนด
คุณลักษณะผักนั้น ได้ทาการกาหนดไว้หลายด้านได้แก่ ราคา รอยกัดแทะจากแมลง ความสมบูรณ์ของ
ผัก (ความอ่อนหรื อความแก่) ความปลอดภัยจากสารเคมี ความสด รอยช้ า การคัดเกรด การบรรจุหีบ
ห่อและการรับรองคุณภาพ ส่ วนการศึกษาของ Mercadéet al. (2009) ใช้วธิ ีการทดลองทางเลือกในการ
ประเมินความพึงพอใจของผูผ้ ลิตที่มีต่อการประกันภัยพืชผัก ซึ่ งในการดาเนินการนั้น จะประกอบด้วย
นโยบายในการประกันภัยแต่ละนโยบาย ที่ถูกกาหนดโดย 4 คุณลักษณะ คือ ค่าประกันภัย ความเสี่ ยง
การผลิตที่ระดับต่าสุ ดที่ได้รับความเสี ยหาย และกฎการประเมินความเสี ยหายของพืชทั้งนี้ จากงานวิจยั
ของสั น ติ (2549) วรพงษ์ (2551) สุ วรรณา (2545) และMercadé et al. (2009) ท าให้ ท ราบว่า วิธี ก าร
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ทดลองทางเลื อกนั้น สามารถนามาประเมินความพึงพอใจของบุคคลที่ต่อคุ ณลักษณะและระดับของ
คุณลักษณะของสิ นค้าหลาย ๆ ด้านที่แตกต่างกันออกไป ทั้งคุณลักษณะที่เป็ นสถาการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ในปั จจุ บ ันและคุ ณ ลัก ษณะที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น หรื อ ยัง ไม่ มี ในปั จจุ บ ัน โดยจากงานวิจยั เหล่ านี้ ผูศ้ ึ ก ษา
ต้องการทราบความพึ งพอใจและความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ โภค ขณะเดี ยวกัน คุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ ของ
งานวิจยั ดังกล่ าวนั้น มี ค วามสอดคล้องและใกล้เคี ยงกับ งานวิจยั ของผูศ้ ึ ก ษาด้วย ทั้งนี้ ทางผูศ้ ึ ก ษา
สามารถนามาพัฒนาและปรับปรุ งให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาของ Kallas et al. (2006) ได้ศึ กษาความเต็ม ใจจ่ายของประชาชนส าหรั บ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในกรณี ศึกษาประเทศสเปนว่าเป็ นอย่างไร เพื่ อกาหนดความต้องการของ
ประชาชนในสังคมสาหรับสิ นค้าและบริ การสาธารณะในรู ปแบบของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ โดยทา
การประเมินค่าโดยใช้วิธีการทดลองทางเลือกในการกาหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ของรู ปแบบการเกษตรดังกล่าว และการศึกษาของ Hope et al. (2005) ได้ใช้วธิ ีการทดลองทางเลือกใน
การกาหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการส่ งเสริ มและแทรกแซงให้เกษตรกรปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการ
ผลิ ตจากการเกษตรแบบใช้สารเคมีไปสู่ เกษตรแบบอินทรี ย ์ เนื่ องจากการใช้สารเคมีได้ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อม แต่ท้ งั นี้เกษตรยังไม่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่ องจากต้องเผชิ ญหรื อประสบกับ
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นกับผลผลิ ต เพราะขาดความรู ้ ความเข้าใจ รวมถึ งความชานาญ ซึ่ งต้องได้รับการ
อบรมหรื อแนะนาเพิ่มเติม ประกอบกับปั จจัยการผลิ ตมี ราคาสู ง และปั ญหาเรื่ องการขาดตลาดที่ จะ
รองรั บผลผลิ ตทั้งนี้ มีงานวิจยั ของ Travisi and Nijkamp (2004) ที่ใช้วิธีการทดลองทางเลื อกร่ วมกับ
วิธีการประเมิ นค่าทางสิ่ งแวดล้อมในการออกแบบคุ ณลักษณะและระดับของความเต็มใจจ่าย ด้วย
เทคนิ ค ที่ เรี ยกว่า “cyclic experiment desing technique” ทั้งนี้ ไ ด้คุณ ลัก ษณะการปรั บ ปรุ งด้านความ
ปลอดภัยทางการเกษตรที่ประกอบด้วย ความกังวลในเรื่ องสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของมนุ ษย์ความ
หลากหลายทางชี วภาพ รวมถึ งทรัพ ยากรดิ นและน้ า ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับสิ่ งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมี ในการเกษตร โดยทาการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นชาวอิตาเลี่ ยนว่ามี ความเต็มใจจ่ายเพื่อให้
ได้ม าซึ่ งความปลอดภัย ทางการเกษตรและสภาพแวดล้อ มดัง กล่ าวหรื อ ไม่ ซึ่ งผลการศึ ก ษา ชาว
อิ ต าเลี่ ย นส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะยอมรั บ กับ ราคาของสิ น ค้า เกษตรที่ สู ง ขึ้ น ที่ ผ ลิ ต จากระบบ
การเกษตรที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อม นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาของ Hearne and Volcan (2002) ได้
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศคอสตาริ กา โดยใช้วิธีการ
ทดลองทางเลื อก โดยการศึ กษาในครั้งนี้ ได้กาหนดคุ ณลักษณะของสิ นค้าเกษตรอิ นทรี ยท์ ี่ จะนามา
ประเมิ น ความพึ ง พอใจหลายด้า น ได้แ ก่ ตราสั ญ ลัก ษณ์ แ สดงความปลอดภัย ของสิ น ค้า (ไม่ ติ ด
สัญลักษณ์ ติดสัญลักษณ์ สิ นค้าปลอดภัย ติดสัญลักษณ์ สิ นค้าอินทรี ย)์ ลัก ษณะภายนอกของสิ นค้า
ขนาดของสิ นค้า และราคาสิ นค้า ใช้แบบจาลองโลจิทแบบมีเงื่อนไขในการวิเคราะห์
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การศึ กษานี้ ประยุกต์ใช้ แบบจาลองของ Kallas et al. (2006) เป็ นแนวทางประกอบการกาหนด
คุณลักษณะและระดับของรู ปแบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ ส่ วนของ Hope et al. (2006) Travisi and
Nijkamp (2004) และ Hearne and Volcan (2002) ได้นามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการใน
การปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมีไปสู่ เกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและแนวทางการสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ตวั ผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โภค ในด้านการผลิตทางการเกษตร รวมถึงรู ปแบบหรื อหลักการ
ความเต็ ม ใจจ่ า ยของผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งความปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพ อาหาร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มซึ่ งงานวิ จ ัย ที่ ก ล่ า วข้า งต้น ได้ ช้ ี แนะแนวทางในก าหนด
คุ ณ ลัก ษณะและระดับ ที่ ส อดคล้อ งกับ งานของผูว้ ิจ ัย ได้เป็ นอย่า งดี ท้ ัง นี้ จากการศึ ก ษางานวิจ ัย ที่
เกี่ ย วข้องกับ วิธี ก ารทดลองทางเลื อ กนี้ พบว่าขั้น ตอนในการออกแบบคุ ณ ลัก ษณะและระดับ ของ
คุ ณ ลัก ษณะในแต่ ละทางเลื อกนั้น ได้ใช้วิธี Fractional factorial desing ซึ่ งเป็ นวิธีก ารทางสถิ ติที่ ใช้
เลือกสาหรับสุ่ มเลือกบางทางเลือกเพื่อนามาใช้ในการศึกษา และสามารถวิเคราะห์ผลครอบคลุมระดับ
คุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ ที่ ใช้ในการศึ ก ษาทั้งหมด จึ งท าให้ ได้จานวนทางเลื อกที่ มี ขนาที่ เหมาะสมและ
สามารถนาไปสัมภาษณ์ ได้ โดยใช้คาสั่ง Orthogonal desingในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS โดยนาชุ ด
ของระดับ คุ ณ ลัก ษณะใส่ เข้าไปในค าสั่ ง 2 ชุ ด เมื่ อประมวลผลแล้วจะท าให้ ได้คู่ข องทางเลื อกที่ มี
คุณสมบัติ Orthogonality กล่าวคือ เป็ นทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้และไม่เกิดการขัดแย้งกันในระดับ
ของคุณลักษณะในแต่ละทางเลือก
2.13.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็ นธรรม
จากการศึกษาของ Kirezli and Kuscu (2012) ได้การสารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์แฟร์ เทรด โดยสารวจผูบ้ ริ โภคที่เป็ นชาวตุรกีที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแฟร์ เทรด ทั้งนี้ ได้
ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่กระตุน้ การสร้ างทัศนคติและพฤติ กรรมที่ มีผลต่อการพิจารณาเลื อกซื้ อและ
ความเต็มใจจ่ายส่ วนเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟร์ เทรด โดยสารวจผูบ้ ริ โภคจานวน 139 ตัวอย่าง
พบว่า ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อแฟร์ เทรด ช่ วยเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการที่ ผูบ้ ริ โภคจะเข้าถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแฟร์ เทรด ขณะเดียวกันถ้าผูบ้ ริ โภคมีความเข้าใจในเรื่ องการค้าที่เป็ นธรรม ทาให้ความ
เต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ การศึกษาของ Didierm and Lucie (2008)
ศึกษาความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าอินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์ที่ผ่านระบบการค้าที่เป็ นธรรม
โดยกาหนดป้ ายสัญลักษณ์ของการค้าที่เป็ นธรรมและอินทรี ยบ์ นตัวสิ นค้า ใช้วิธีกลไขของBecker De
Goort Marschak ซึ่ งพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้ นสาหรับสิ นค้าที่มีตราสัญลักษณ์ บอกว่า
เป็ นสิ นค้าอินทรี ยแ์ ละเป็ นสิ นค้าที่เป็ นธรรม ขณะเดียวกันช่วยทาให้ได้เปรี ยบทางการตลาดเพิ่มขึ้นถึง
2 เท่ า นอกจากนี้ การศึ ก ษาของ Basu and Hicks (2008) ศึ ก ษาความเต็ม ใจจ่ายส าหรั บ สิ นค้ากาแฟ
มุมมองข้ามชาติ การศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึกษานักศึกษาในกลุ่มนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา
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และประเทศเยอรมันนี ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ราคาต่อถ้วย แหล่งผลิต ขบวนการผลิตเป็ นกาแฟ
อินทรี ย ์ ผ่านการรับ รองว่าเป็ นการค้าที่ เป็ นธรรม สัดส่ วนของรายรับเพิ่ม และสัดส่ วนของการเป็ น
หุ ้นส่ วนการค้าที่เป็ นธรรม ทั้งนี้ จากผลการศึกษาในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคดังกล่าวพบว่ามีความเต็มใจจ่ายที่
แตกต่างกันแต่ปัจจัยด้านราคา การรับรองว่าเป็ นการค้าที่เป็ นธรรม และแหล่งกาเนิด จะตอบสนองต่อ
ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคไปในทางเดียวกัน
จากการศึ ก ษาของ Kirezli and Kuscu (2012) Didierm and Lucie (2008) และBasu and Hicks
(2008) ทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการค้าที่เป็ นธรรม ขณะเดียวกันทาให้ทราบ
ถึ งแนวคิ ดพื้ นฐานและความรู ้ เกี่ ยวกับ การที่ เป็ นธรรม เพื่ อสามารถใช้เป็ นแนวทางในการก าหนด
รู ป แบบคุ ณ ลัก ษณะในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การค้า ที่ เป็ นธรรม รวมทั้ง การด าเนิ น การจัด ท าแบบ
สัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับงานวิจยั ต่อไป
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