บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในบทนี้ กล่ าวถึ งประเภทของข้อมู ล ที่ ท าการศึ ก ษาและวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ขนาดของ
ตัวอย่างประชากรและเครื่ องที่ใช้ออกแบบการศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภค โดยแบ่งออกเป็ นแบบสอบถามในส่ วนของคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป การออกแบบชุดทางเลือกสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การชี้ แจงแบบจาลอง
และตัว แปรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ การลงรหั ส ข้อ มู ล การค านวณราคาแฝง และการ
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นต้น ซึ่งรายละเอียดแต่ละประเด็นมีดงั ต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ อ ยู่ ใ นเขตจัง หวัด เชี ย งใหม่ ซ่ ึ งมี ท้ ัง หมด
1,632,548 คน (กรมการปกครอง, 2552) อาศัยอยูใ่ น 24 อาเภอในจังหวัดเชี ยงใหม่ แต่ในการศึกษาครั้ง
นี้ ได้เลื อกกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอที่ มี ประชากรอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก และสะดวกง่ายต่อการเก็บ
สารวจข้อมูล ทาให้ได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอาเภอแม่ริม อาเภอ
สันทราย อาเภอสารภี อาเภอหางดง และอาเภอจอมทอง ซึ่ งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาการสุ่ ม
แบบบังเอิ ญ (Random Sampling) โดยกลุ่ ม ตัวอย่างค านวณได้จากจานวนประชากรในเขตพื้ น ที่ ที่
ศึกษาทั้งหมด ซึ่ งได้กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดจานวนตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการคานวณของ Yamane (1967) ดังนี้
n

N
1  Ne 2

โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรในเขตพื้นที่ศึกษา (1,632,548 คน)
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(15)

E คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สามารถคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้ดงั นี้
n

1,632,548
1  (1,632 ,548 )(0.05 ) 2

 399 .02  400

จากผลการคานวณหาจานวนกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างที่เหมาะสมจากสมการข้างต้น พบว่าต้องเก็บ
ตัวอย่างจานวนอย่างน้อยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยได้กระจายจานวนสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างดังตาราง
ที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา
พืน้ ทีศ่ ึกษา

จานวนประชากร (คน)

ร้ อยละ

อาเภอเมือง
238,460
อาเภอแม่ริม
84,570
อาเภอสันทราย
113,499
อาเภอหางดง
76,513
อาเภอจอมทอง
65,816
อาเภอสารภี
76,331
อาเภออื่น ๆ
977,359
รวม
1,632,548
ที่มา: กรมการปกครอง, 2552

46
11
14
10
10
10
100

จานวน
ขนาดตัวอย่าง
185
40
60
40
45
30
400

3.2 ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งข้อมูลออกเป็ นสองส่ วนคือ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและ
ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่ งการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลเป้ าหมาย (Focus Group) ให้
มีการระดมความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ตรงกับความเป็ นจริ ง
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และสามารถนาไปใช้ประกอบการออกแบบคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับคาจากัดความหรื อรู ปแบบของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจด้วย
ทั้งนี้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากส่ วนนี้ไปสร้างและปรับปรุ งแบบสอบถามที่จะนาไป
สารวจข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคได้เช่นกัน
2) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง โดยทา
การเก็บข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะทางเศรษฐกิ จและสังคม ปั ญหาและ
ความคิดเห็นทางการเกษตร รวมทั้งข้อมูลการทดลองทางเลือก โดยใช้แบบสอบถาม
ที่ได้ปรับปรุ งและแก้ไขเพิ่มเติมจากทาการสารวจในครั้งที่ 1
3.2.2 ข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูล เกี่ ยวกับ พื้ นที่ ศึกษาผลผลิ ตของผักบนพื้ น
ที่สูง คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลด้านนโยบาย มาตรการ
และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับระบบการผลิ ตทางการเกษตร การตลาดและการค้า โดยได้ทา
การเก็ บ รวบรวมและส ารวจจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและเอกชน เอกสาร
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เอกสารทางราชการ บทความและสารสนเทศออนไลน์ ต่างๆ ซึ่ ง
ข้อมูลทุติยภูมิบางส่ วนเกี่ ยวกับรู ปแบบการผลิ ตทางการเกษตร ระบบการค้า และราคา
ของตัวอย่างผักบนพื้นที่สูง
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างใน
ขั้นตอนแรก รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคล ทั้งนี้ รายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามสามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้
3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา
ครั้งนี้ ได้พฒั นาแนวคาถามมาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งแบบสอบถามเบื้องต้น หลังจากนั้นนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โ ภคตัว อย่า ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น อายุ ลัก ษณะการ
ประกอบอาชี พและการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม และง่ายต่อการทา
ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางเศรษฐกิ จสังคมที่ แตกต่างกัน โดยรู ปแบบ
ของคาถามที่ ใช้ในแบบสอบถามนั้นมี ท้ งั ที่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด และคาถามปลายปิ ด
โดยเป็ นคาถามที่มีทางเลือกให้ตอบได้เพียงคาตอบเดี ยว ทั้งนี้ โครงสร้ างแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง ตอนที่ 2
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การตัด สิ น ใจเลื อกรู ป แบบของเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จในทางเลื อ กต่ าง ๆ ที่ ก าหนดให้
(แสดงในภาคผนวก) ตอนที่ 3 ทัศ นคติ ต่อการเกษตรและสิ นค้าเกษตร และตอนที่ 4
ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนัก เกี่ ย วกับ การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแต่ ละส่ วนมี รายละเอี ยดในการกาหนดขอบเขต ลัก ษณะค าถาม และ
เกณฑ์ในการตอบคาถามดังนี้
1) เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของกลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้บ ริ โ ภค
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษาสู งสุ ด การมีญาติพี่น้องที่ประกอบอาชี พ
ทางการเกษตร อาชี พปั จจุ บนั รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดื อน จานวน
สมาชิ กในครัวเรื อนที่ อาศัยอยู่ร่วมกันในปั จจุบนั และการมีสมาชิ กในครัวเรื อนที่ มี
ปัญหาทางสุ ขภาพหรื อโรคประจาตัว
2) เป็ นคาถามชุ ดทางเลือก โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องทาการตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการผลิ ต
ทางการเกษตรจากทางเลื อ กต่ า งๆ ที่ ก าหนดให้ ซึ่ งเป็ นส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยส่ วนนี้ จะทาการสมมุติสถานการณ์ ให้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภค
เลือกทางเลือกที่ตนพึงพอใจสู งสุ ดเพียงทางเลือกเดียว จากชุ ดทางเลือ กที่กาหนดให้
10 ชุ ดทางเลื อก ในส่ วนของค าถามจากชุ ดทางเลื อกจะมี ก ารอธิ บ ายประกอบเพื่ อ
สร้างความเข้าใจแก่ผตู ้ อบ ก่อนการให้เลือกทางเลือก เพื่อลดความเอนเอียงจากความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันของผูต้ อบคาถาม
3) เป็ นคาถามทัศนคติต่อการเกษตรและสิ นค้าเกษตร มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับความสาคัญ
ของการผลิตสิ นค้าเกษตรเพื่อการค้า ความปลอดภัยของสิ นค้าเกษตรในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ความสาคัญของการเกษตรในพื้ นที่ สูงของไทย ความสาคัญของบทบาท
การเกษตรไทยต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม และความเต็ม ใจที่ จ่าย เพื่ อให้ ได้ม าซึ่ ง
รู ปแบบของการเกษตรที่คานึ งถึงผลประโยชน์ในด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ ง
สาเหตุที่ตอ้ งการให้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตสิ นค้าเกษตร
4) เป็ นค าถามเกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็ น และความตระห นั ก เกี่ ยวกั บ การเกษ ตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่แรกเป็ นคาถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตรในประเด็นของ ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (GAP) ระบบการจัดการแบบเกษตรอินทรี ย ์ ระบบการค้าที่เป็ นธรรม และ
ระบบการเกษตรเชิ งพหุ ภ ารกิ จ ส่ วนที่ ส องเป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ความตระหนัก ต่ อ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ด้าน
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สุ ข ภาพ ความปลอดภัย ของอาหาร สิ น ค้าอิ น ทรี ย ์ ด้านการค้าที่ เป็ นธรรม ด้า น
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ และด้านสิ่ งแวดล้อม
3.3.2 การออกแบบคุ ณ ลัก ษณะระดับ คุ ณ ลัก ษณะและชุ ด ทางเลื อก การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก าร
ออกแบบชุดคุณลักษณะเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
1) การออกแบบคุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) และการก าหนดระดับ ของคุ ณ ลัก ษณะการ
ออกแบบคุ ณ ลั ก ษณะและระดั บ ของคุ ณ ลั ก ษณะ เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ใ น
แบบจาลองและให้ไ ด้มาซึ่ งรู ป แบบของคุ ณ ลัก ษณะและระดับของคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสม เพื่ อ สะท้อ นมุ ม มองของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ตามค าจ ากัด ความของ
Romstad et al. (2000), Brad (2000), Cahill and Shobayashi (2000), Nilsson et al.
(2008) ที่สรุ ปได้วา่ เป็ นระบบที่คงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ความสาคัญ
กับความปลอดภัยและความมัน่ คงทางด้านอาหาร ตลอดจนการส่ งเสริ มพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่ นให้ มี ความเข้ม แข็ง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ทั้งนี้ ให้ค วามส าคัญกับ ระบบ
การค้าสิ นค้าเกษตรที่พฒั นาขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกร ชุ มชน หรื อมีการดาเนิ นการผ่าน
องค์กรที่ไม่หวังผลกาไร จากมุมองดังกล่าว สามารถนามากาหนดคุ ณลักษณะและ
ระดับของคุณลักษณะได้ดงั นี้
1.1) คุ ณลัก ษณะด้านระบบการผลิ ตทางการเกษตร จากการประชุ ม กลุ่ ม เป้ าหมาย
และการสารวจภาคสนามเกี่ยวกับรู ปแบบและแนวคิดของการเกษตรในปั จจุบนั
ที่สะท้อนกับมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ โดยได้คุณลักษณะที่น่าจะมี
ส่ วนเกี่ยวโยงกับการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 1)
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อระบบนิ เวศน์เกษตร 2) ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ 3) ระบบการผลิต
ที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
เกษตร 4) ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม และ 5) ระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี
เป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งนี้ จากคุณลักษณะด้านระบบการผลิตนี้ จะเห็นได้วา่
สะท้อ นมุ ม มองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จในเรื่ องของการคงไว้ซ่ ึ งความ
หลากหลายทางชี วภาพ ตลอดจนการได้มาซึ่ งความปลอดภัยและความมัน่ คง
ทางอาหาร

34

1.2) คุณลักษณะด้านระบบการค้า ประกอบด้วย 3 ระดับได้แก่ 1) ระบบการค้าที่ผา่ น
องค์ก ร Fair-trade Labeling Organizations International (FLO)1 โดยเกษตรกร
รายย่อยจะได้รับราคาที่เป็ นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่ งเพื่อพัฒนา
ท้อ งถิ่ น 2) ระบบการค้า ที่ ข ายผ่ า นระบบการตลาดที่ พ ัฒ นาขึ้ นโดยมี ก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุมชนหรื อสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนิ นการ แต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง และ 3)
ระบบการค้าที่ขายผ่านตลาดทัว่ ไปที่มีพ่อค้าคนกลางเป็ นผูด้ าเนิ นการ ทั้งนี้ จาก
คุณลักษณะด้านระบบการค้านี้ จะเห็ นได้วา่ สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ ง
พหุ ภารกิจในเรื่ องของการพัฒนาชุ มชน เพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืน โดยมีการสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่ งพอตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มระบบการค้าสิ นค้าเกษตร มีการจาหน่ ายสิ นค้าหรื อผลผลิ ตผ่านระบบ
การตลาดที่ทุกฝ่ ายยอมรับได้ ขณะเดียวกันทั้งผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคก็ได้รับความ
เป็ นธรรมมีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
1.3) คุ ณ ลักษณะทางราคา จากการประมาณค่ าราคาเฉลี่ ยของแครอทในแต่ ละชุ ด
คุ ณลักษณะหรื อทางเลื อก โดยคานวณจากการหาเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของผักซึ่ ง
ประกอบด้วย แครอท กะหล่ าปลี ผักสลัด และบล๊อคโคลี ทั้งนี้ กรณี ใช้แครอท
เป็ นตัวแทนของผักทั้งหมด เนื่ องจากการคานวณค่าเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของผัก
ดังกล่ าวออกมาแล้ว ผลปรากฎว่าค่าเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของแครอทมีค่าที่ ต่ าสุ ด
และมี ค วามเหมาะสมที่ จะนามาใช้เป็ นราคาเริ่ ม ต้น ในการก าหนดระดับ ของ
คุณลักษณะทางราคา เพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดทาชุดทางเลือก
ทั้งนี้ ทาให้สามารถกาหนดคุณลักษณะและระดับของรู ปแบบการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจและ
ราคาของแครอท เพื่อนามาใช้ในการสร้างทางเลื อกที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจได้
โดยแบ่ ง ระดับ ของคุ ณ ลัก ษณะดัง นี้ คื อ คุ ณ ลัก ษณะของระบบการผลิ ต ทางการเกษตร 5 ระดับ
คุณลักษณะของระบบการค้า 3 ระดับ และคุณลักษณะด้านราคาของผลิตผล 4 ระดับ ดังนั้นผลการ
กาหนดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นไปดังตารางที่ 3.2

1

เป็ นองค์กรที่รับรอง ดูแล และประชาสัมพันธ์เรื่ องการติดฉลากสิ นค้าแฟร์ เทรด โดยจะมีการตรวจสอบการผลิ ตสิ นค้าว่าได้มาตรฐาน

การค้าโดยชอบธรรมหรื อไม่ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มนั่ ใจว่า การบริ โภคสิ นค้าดังกล่าว จะทาให้ผผู้ ลิ ตในทุกลาดับชั้นได้รับค่าตอบแทนที่
เป็ นธรรมจริ ง
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ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่สอดคล้องกับรู ปแบบการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ
คุณลักษณะ
ระดับของคุณลักษณะ
1.ระบบการผลิ ต ทาง 1.1 ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ น
การเกษตร
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (ORBIO)
1.2 ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ (OR)
1.3 ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร (GBIO)
1.4 ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม(GAP)
1.5 ระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีทวั่ ไป (status quo)
2. ระบบการค้า
2.1 ระบบการค้าที่ผ่านองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่ เป็ น
ธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (FT)
2.2 ระบบการค้ า ที่ ข ายผ่ า นระบบการตลาดที่ พ ั ฒ นาขึ้ นโดยมี ก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุ มชนหรื อสหกรณ์ เป็ นผูด้ าเนิ นการ แต่ไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง (FS)
2.3 ระบบการค้าที่ขายผ่านตลาดทัว่ ไป (status quo)
3. ราคาแครอท (บาท/กิโลกรัม)
25 (status quo), 35 40, 50
2. การออกแบบชุ ดทางเลือก
เมื่ อ ได้จานวนคุ ณ ลัก ษณะและระดับ ของคุ ณ ลัก ษณะตามที่ ต้อ งการแล้ว ท าการก าหนดชุ ด
ทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ท้ งั หมด ซึ่ งจานวนเท่ากับ 60 ทางเลื อก (51×31×41) โดยตัวเลขฐาน คือจานวน
ระดับในคุ ณลักษณะ ส่ วนตัวเลขยกกาลังคือ จานวนคุ ณลักษณะที่มีระดับเท่ากับจานวนตัวเลขที่ ยก
กาลัง โดยจะเห็นว่าทางเลือกที่ได้น้ นั มีจานวนมาก จึงทาให้เกิดความยุง่ ยากในการสร้างแบบสอบถาม
เนื่ องจากบางทางเลื อกไม่มีความสัมพันธ์และขัดแย้งกัน นอกจากนี้ บางทางเลือกอาจเป็ นทางเลื อกที่
เป็ นไม่ได้ ดังนั้นเพื่อทาการลดจานวนทางเลื อกลง จึงใช้วิธีการออกแบบจานวนทางเลือกทั้งหมดให้
อยู่ในขนาดที่ เหมาะสมและสามารถดาเนิ นการสัมภาษณ์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยจะใช้วิธีการ
Full Factorial Design โดยทางเลื อกที่ ไ ด้จะมี คุณ สมบัติ Orthogonality กล่ าวคื อ เป็ นทางเลื อ กไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างคุ ณลักษณะในทางเลื อกต่างๆ เป็ นทางเลื อกที่ มีความเป็ นไปได้และไม่เกิ ด
ความขัดแย้งกันในระดับของคุณลักษณะในแต่ละทางเลือก หลังจากนั้นเมื่อได้คู่ของทางเลือกจากการ
ประมวลผลแล้ว จึงนามาพิจารณาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของแต่ละคู่ทางเลือกอีกครั้ง โดย
การตัดคู่ที่ไม่น่าเป็ นไปได้และไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ ทั้งนี้ การกาหนดทางเลือกประกอบด้วย
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ทางเลื อกทั้งหมด 3 ทางเลื อก ได้แก่ ทางเลื อกระดับฐาน (Status Quo) และอีก 2 ทางเลื อกที่ เกิ ดจาก
การสร้างสถานการณ์ สมมติข้ ึนมา ทั้งนี้ ทาให้ได้ทางเลื อกที่เหมาะสมทั้งหมด 10 ชุ ดทางเลือก ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างถูกถามเพื่อให้ได้มาซึ่ งทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งในชุ ดทางเลื อก
จานวน 10 ครั้ง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคพิจารณาเปรี ยบเทียบและตัดสิ นใจเลือกทางเลือกต่างๆ โดยจากการชุด
ทางเลื อกมีทางเลื อกฐานคือ ระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่มีการใช้สารเคมี ระบบการค้าที่ขายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง โดยกาหนดราคาของแครอทเท่ากับ 25 บาทต่อกิโลกรัม รายละเอียดแสดงดังตารางที่
3.3 และ 3.4
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ตารางที่ 3.3 รู ปแบบการจัดชุดทางเลือก
คุณลักษณะของทางเลือก
คู่
ระบบการผลิต
ระบบ
ระบบการผลิต
ทางเลือก
ทาง
ราคา
การค้ า*
ทางการเกษตร
การเกษตร*
1
GAP
FS
50
GAP
2
GBIO
FS
35
OR
3
ORBIO
MAR 35
GBIO
4
GAP
FT
40
ORBIO
5
ORBIO
FT
50
OR
6
GBIO
FT
50
ORBIO
7
ORBIO
FT
50
CHE
8
GAP
FS
35
GBIO
9
CHE
FT
35
ORBIO
10
OR
FS
50
GBIO

ทางเลือกฐาน
ระบบ
ราคา (Status quo)*
การค้ า
MAR
FT
FS
FS
FT
MAR
FT
FT
MAR
FS

35
50
40
50
35
40
40
40
50
50

ดู ร ายละเอี ย ด
ในหมายเหตุ

หมายเหตุ: ทางเลือกฐาน ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
CHE คือ ระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีทวั่ ไป
MAR คือ ระบบการค้าที่ขายผ่านตลาดทัว่ ไป
ราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม
ระบบการผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย
1. GAP คือ ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
2. GBIO คือ ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมมีการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์เกษตร
3. OR คือ ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์
4. ORBIO คือ ระบบการผลิตเกษตรอินทรี ยม์ ีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์เกษตร
ระบบการค้า ประกอบด้วย
1. FS คื อ ระบบการค้าที่ ข ายผ่ านระบบตลาดที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม เกษตรกร ชุ ม ชนหรื อ
สหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินการ แต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
2. FT คือ ระบบการค้าที่ ผ่านองค์กรโดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่ เป็ นธรรมและมีการ
จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ราคาแครอท 35,40, 50 (บาท/กิโลกรัม)
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ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างคาถามรู ปแบบชุดทางเลือก
คุณลักษณะ
ทางเลือกที่ 1
ระบบการผลิ ต ผลผลิตที่มีการรับรองว่ามาจากระบบ
ทางการเกษตร การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)และ
มี ก ารอ นุ รั ก ษ์ พื ช แ ล ะ สั ต ว์ ต าม
ธรรมชาติ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละเกื้ อ กู ล
กันในพื้นที่เกษตร
ระบบการค้า
ผลผลิ ต ที่ ข ายผ่านระบบการตลาดที่
พัฒนาขึ้นโดยมีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน
หรื อสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนิ นการ ไม่ผา่ น
พ่อค้าคนกลาง เพื่อส่ งเสริ มเกษตรกร
รายย่อยให้ได้รับราคาที่เป็ นธรรม
ราคาแครอท

35 บาท/กิโลกรัม

ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ผลผลิตที่มีตรารับรอง “ผลผลิต ผลผลิตที่มาจากระบบ
อินทรี ย”์ ผลิตจากระบบที่ ไม่มี การผลิตที่ใช้สารเคมี
การใช้สารเคมีใดๆ

ผลผลิ ต ที่ มี ก ารกระจายสิ น ค้า ผ ล ผ ลิ ต ที่ ข ายผ่ าน
จากเกษตรกรไปสู่ ผู ้บ ริ โภค ระบบตลาดทัว่ ไป
โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับ
ราคาที่ เ ป็ นธรรม และมี ก าร
จั ด สรรรายได้ ส่ วนหนึ่ งเพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น
50 บาท/กิโลกรัม
25 บาท/กิโลกรัม

3.4 การลงรหัสข้ อมูล
การลงรหัสข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ โดยจากการกาหนดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับรู ปแบบ
ของการเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ในแต่ ล ะระดับ ซึ่ งเป็ นตัว แปรคุ ณ ภาพ ดัง นั้ น ในการประมาณค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรดังกล่ าวจึ งใช้การลงรหัสข้อมูลแบบ Code effect ซึ่ งมีลกั ษณะการลงรหัส
ข้อมู ลเช่ นเดี ยวกับการลงรหัสแบบการใช้ตวั แปรหุ่ น (Dummy variable) เพี ยงแต่ การวิเคราะห์ ด้วย
แบบจาลองโลจิ ตแบบมี เงื่ อนไข มี ก ารก าหนดตัวแปรคุ ณ ลัก ษณะที่ เป็ นทางเลื อกระดับ ฐานหรื อ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้นจึงลงรหัสตัวแปรดังกล่าวด้วย -1 คือ ถ้าคุณลักษณะใดมี 2 ระดับ ค่าของตัว
แปรที่เป็ นไปได้คือ -1 และ 1 ส่ วนคุณลักษณะใดที่มี 3 ระดับ ค่าของตัวแปรที่เป็ นไปได้คือ -1, 0 และ
1 เพื่อทาให้สามารถหาค่าความเต็มใจจ่ายส่ วนเพิ่มหรื อราคาแฝงของระดับ ในคุณลักษณะต่างๆ ได้ทุก
ระดับ และระหว่างคุณลักษณะหนึ่ งกับอีกคุณลักษณะได้ (Louviere, 1988) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการลงรหัสข้อมูล ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในแต่ละชุ ดทางเลื อกจึงได้ยกตัวอย่างคาถามรู ปแบบชุ ด
ทางเลื อกที่ เป็ นรายละเอียดของตัวแปรทางด้านคุ ณลักษณะที่เป็ นรู ปแบบเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ และ
รายละเอียดของการลงรหัสของตัวแปรต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการลงรหัสข้อมูล
ลาดับ Select ทางเลือก Price
1
1
1
50
0
2
35
0
3 (SQ)
25
2
0
1
35
1
2
50
0
3 (SQ)
25
3
0
1
35
0
2
40
1
3 (SQ)
25

GAP
1
1
-1
0
0
-1
0
0
-1

GAPBIO
0
0
-1
1
0
-1
0
1
-1

OR
0
0
-1
0
1
-1
0
0
-1

ORBIO
0
0
-1
0
0
-1
1
0
-1

FS
1
-1
-1
1
0
-1
-1
1
-1

FT
0
-1
-1
0
1
-1
-1
0
-1

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่ อให้ไ ด้ผ ลการศึ กษาที่ ตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ขอ้ 1 คือ เพื่ อทราบถึ ง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจในจังหวัดเชี ยงใหม่
ทาการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองที่เหมาะสม คือ แบบจาลองตัวแปรตามที่มีขอ้ จากัดหรื อ
แบบจาลองตัวแปรตามที่เป็ นตัวแปรหุ่ น ที่เรี ยกว่า แบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้
ได้ก าหนดแบบจาลองในรู ป สมการทัว่ ไป เพื่ อการประมาณค่ าด้วยวิธี ค วามน่ าจะเป็ น
สู งสุ ด โดยเขียนสมการได้ ดังสมการที่ (16)
J

C

log L ,  ,     Yij log
j 1 c 1

exp Vij   ij 

 expV
C

c 1

cj

  ij 

ซึ่ง
Vij   Pr iceij   1 Agsysi   2Tradei  ASC a   a1 Sex j   a 2 Age j
  a 3 Edu j   a 4 Inc j   a 5 Exp j   a 6 Adu j   a 7 Chi j   a 8 Older j
  a 9 Sick j   a10 KGA j   a11 KOR j   a12 KFT j   a13 KMA j
  a14 AHT j   a15 AOR j   a16 AFT j   a17 AMA j  ASC b   b1 Sex j
  b 2 Age j   b 3 Edu j   b 4 Inc j   b 5 Exp j   b 6 Adu j   b 7 Chi j
  b8 Older j   b 9 Sick j   b10 KGA j   b11 KOR j   b12 KFT j
  b13 KMA j   b14 AHT j   b15 AOR j   b16 AFT j   b17 AMA j
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(16)

โดยที่
Vij คือ ฟังก์ชนั่ อรรถประโยชน์ทางอ้อมในส่ วนที่กาหนดได้ชดั เจนจากทางเลือกที่ i
ของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
εij คือ อรรถประโยชน์ที่อยูใ่ นรู ปค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างสุ่ ม จากทางเลือกที่ i
ของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
Yij คือ ตัวแปรที่แสดงถึงการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ i ของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างคนที่
j โดย
Yij เท่ากับ 1 ถ้าเลือกทางเลือกที่ i และเท่ากับ 0 ถ้าเลือกทางเลือกอื่น ๆ
 คือ สัมประสิ ทธิ์ ของคุณลักษณะในด้านต่างๆ
γ คือ สัมประสิ ทธิ์ ของคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
δ คือ สัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยด้านราคา (อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของเงินตรา)
j คือ จานวนผูบ้ ริ โภค โดยที่ j = 1, …, J และ C คือ จานวนทางเลือกทั้งหมด
โดยที่ c = 1,…, i, c, …, C
ASCa คือ ตัวแปรค่าคงที่เฉพาะของทางเลือกที่ a
ASCb คือ ตัวแปรค่าคงที่เฉพาะของทางเลือกที่ b
รายละเอียดของตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของเกษตรเชิงพหุ ภารกิจอธิ บายได้ดงั นี้
คุณลักษณะด้านระบบการผลิตทางการเกษตร (Agsysi)
GAPi คือ ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
โดย = 1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
= 0 ถ้าทางเลื อก i เป็ นระบบการผลิ ตที่ ดีและเหมาะสมมีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พื ชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร
= -1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั )
GBIOi คือ ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมมีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์เกษตร
โดย = 1 ถ้าทางเลื อก i เป็ นระบบการผลิ ตที่ ดีและเหมาะสมมีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พื ชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร
= 0 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
= -1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั )
ORi คือ ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์
โดย = 1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์
= 0 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยม์ ีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและ
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สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร
= -1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั )
ORBIOi คือ ระบบการผลิ ตเกษตรอิ นทรี ยม์ ี การอนุ รักษ์พนั ธุ์ พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์เกษตร
โดย = 1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยม์ ีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและ
สัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์เกษตร
= 0 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์
= -1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี (สถานการณ์ปัจจุบนั )
คุณลักษณะด้านระบบการค้า (Tradei)
FSi คือ ระบบการค้าที่ ขายผ่านระบบตลาดที่ พฒั นาขึ้ นโดยมี กลุ่มเกษตรกร ชุ มชนหรื อสหกรณ์
เ
ป็
น
ผูด้ าเนินการ แต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
โดย = 1 ถ้าทางเลื อก i เป็ นระบบการค้าที่ ข ายผ่านระบบตลาดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุมชนหรื อสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินการแต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
= 0 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการค้าที่ผา่ นองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคา
ที่เป็ นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
= - ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (สถานการณ์ปัจจุบนั )
1
FTi คือ ระบบการค้าที่ผา่ นองค์กรโดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคาที่เป็ นธรรมและมีการจัดสรร
รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดย = 1 ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบการค้าที่ผา่ นองค์กร โดยเกษตรกรรายย่อยจะได้รับราคา
ที่เป็ นธรรม และมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
= 0 ถ้าทางเลื อก i เป็ นระบบการค้าที่ ข ายผ่านระบบตลาดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม
เกษตรกร ชุมชนหรื อสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินการแต่ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
= - ถ้าทางเลือก i เป็ นระบบตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (สถานการณ์ปัจจุบนั )
1
คุณลักษณะด้านราคา (Pricei)
Pricei คือ ราคาของแครอทในทางเลือกที่ i
โดยมีระดับราคาดังนี้ 25, 35,40, 50 (บาทต่อกิโลกรัม)
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คุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
Sexj
คือ เพศของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
โดยกาหนดให้ = 0 ถ้าผูบ้ ริ โภคที่ j เป็ นเพศชาย
= 1 ถ้าผูบ้ ริ โภคที่ j เป็ นเพศหญิง
Agej
คือ อายุของผูบ้ ริ โภคคนที่ j (จานวนปี )
Eduj
คือ จานวนปี ที่ได้รับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคคนที่ j (มีหน่วยเป็ นจานวนปี ที่ได้รับการศึกษา)
Incomej คือ รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนผูบ้ ริ โภคคนที่ j (บาทต่อเดือน)
Expenj คือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อนผูบ้ ริ โภคคนที่ j (บาทต่อเดือน)
Chij
คือ การมีเด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปี อยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
โดยกาหนดให้ = 0 ถ้าไม่มีเด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปี อยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
= 1 ถ้ามีเด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปี อยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคคนที่ j
Olderj คือ การมีผสู ้ ู งอายุที่อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่ j
โดยกาหนดให้ = 0 ถ้าไม่มีผสู ้ ู งอายุที่อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่
j
= 1 ถ้ามีผสู ้ ู งอายุที่อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่ j
Sickj
คือ การมีผเู ้ จ็บป่ วยหรื อมีโรคประจาตัวอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่ j
โดยกาหนดให้ = 0 ถ้าไม่มีผเู ้ จ็บป่ วยหรื อมีโรคประจาตัวอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่ j
= 1 ถ้ามีผเู ้ จ็บป่ วยหรื อมีโรคประจาตัวอยูใ่ นครัวเรื อนของผูบ้ ริ โภคที่ j
KGAj คือ การให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมของผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
KORj คือ การให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
KFTj คือ การให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบการค้าที่เป็ นธรรมของผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
KMAj คือ การให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบเกษตรเชิงพหุ ภารกิจของผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
AHTj คือ ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัยของสุ ขภาพและการเลือกบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภคที่ j
(คะแนนเฉลี่ย)
AORj คือ ทัศนคติที่มีต่อการเลือกบริ โภคสิ นค้าอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
AFTj คือ ทัศนคติที่มีต่อการค้าที่เป็ นธรรมของผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
AMAj คือ ทัศนคติที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจของผูบ้ ริ โภคที่ j (คะแนนเฉลี่ย)
3.5.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการผลิ ตแครอทเชิ ง
พหุ ภารกิจ เมื่อทาการประมาณค่าด้วยแบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไข (Conditional logit)
ข้างต้น โดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งทาให้ได้ค่าฟั งก์ชนั่ อรรถประโยชน์ทางอ้อมของ
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ผูบ้ ริ โภคที่ได้จากการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมของการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจ
จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่มีชุดของคุณลักษณะในระดับที่แตกต่าง
กัน 3 ทางเลือก โดยในการทดสอบความน่าเชื่ อถือของแบบจาลองนั้น พิจารณาได้จากค่า
Log-likelihood function ค่ า McFadden R2 และค่ าChi-squared ขณะเดี ยวกัน ในส่ วนของ
ปั จจัยที่ มีผลต่อการการบริ โภคแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จของผูบ้ ริ โภคนั้น มี การประเมิ นผล
แบบจาลองโดยการตรวจสอบทางด้านสถิติซ่ ึ งพิจารณาจากค่า Coeffcientและ    z 
ของตัวแปรแต่ละตัวว่ามีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามที่ระดับความเชื่ อมัน่ มากน้อยเพียงใด ส่ วน
ปั จจัยทางด้านคุ ณลักษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งที่มีการปรับปรุ งคุณลักษณะของรู ปแบบการผลิตแครอท
เชิงพหุ ภารกิจคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งในระดับที่สูงกว่าทางเลือกฐานหรื อทางเลือก
ที่แสดงถึงสถานการณ์ปัจจุบนั แม้ราคาจะสู งกว่านั้นก็พิจารณา Coeffcientและ    z 
ของตัวแปรแต่ ล ะตัวว่ามี อิท ธิ พ ลต่ อตัวแปรตามที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ มากน้อยเพี ยงใด
ค่าสถิ ติดงั กล่ าว แสดงถึ งคุ ณสมบัติของตัวประมาณค่า (ค่าสัมประสิ ทธิ์ ) ความสามารถ
และความน่าเชื่อถือของแบบจาลอง อัครพงศ์ (2555)
ทั้งนี้ จากผลที่ ได้ส ามารถจะนาไปประยุก ต์ในการประเมิ นมู ลค่าความเต็ม ใจจ่ายเพื่ อทาให้ได้
รู ปแบบที่ เหมาะสมของการผลิ ตแครอทเชิ งพหุ ภารกิ จ นอกจากนี้ ยงั ทาให้ทราบปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกระดับ ในการปรับ ปรุ งรู ปแบบดังกล่ าวให้เหมาะสมมากขึ้น ทั้งปั จจัยทางด้าน
คุณลักษณะของการผลิตแครอทเชิ งพหุ ภารกิจและปั จจัยทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค ที่จะ
นาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
3.5.3 การประมาณค่ า ความเต็ม ใจจ่ ายหรื อส่ วนเกิ น การชดเชย (Compensating Surplus) จาก
ทางเลือกที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจที่มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น 21 ทางเลือก (รวมทางเลือกฐาน) สามารถหาความพึง
พอใจที่ ผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้รั บ จากทางเลื อ กนั้ น ๆ หรื อ อรรถประโชน์
ทางอ้อมของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับจากการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง โดยแทน
ค่าตัวแปรคุณลักษณะในทางเลือกต่าง ๆ ลงในแบบจาลอง การประมาณค่าความเต็มใจจ่าย
หรื อ ส่ ว นเกิ น การชดเชย เป็ นมู ล ค่ า ในรู ป ของตัว เงิ น ที่ ว ัด ได้ จ ากการเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะเพื่อให้สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ
โดยการทดแทนกันของคุณลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งประกอบกันขึ้นเป็ นทางเลือกในการจัดสรร
คุ ณลักษณะที่ศึกษา เช่ น มูลค่าของการปรับเปลี่ ยนจากระบบการผลิ ตที่มีการใช้สารเคมี
ไปสู่ ระบบการผลิตที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ โดยวัดจากความเต็มใจ
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จ่ายของผูบ้ ริ โภค (Willingness to pay: WTP) เพื่อปรับ ปรุ งสิ นค้าหรื อคุ ณลักษณะนั้น ๆ
ให้ดีข้ ึน ดังนั้นการวัดส่ วนเกิ นจึงมี ความแตกต่างกัน ซึ่ งวัดโดยใช้ส่วนเปลี่ ยนแปลงการ
ชดเชย หลักการโดยทัว่ ไปในการวัดส่ วนเกิ นการชดเชย คื อ การวัดจานวนเงินที่จะต้อง
นามาจากผูบ้ ริ โภคเมื่อสถานการณ์ ปัจจุบนั ดี ข้ ึน โดยให้ผบู ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจเท่ากับ
สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (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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(17)

เมื่อ  คื อ 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 17 สามารถเขียน
ใหม่ได้เป็ น
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ในสมการที่ 18 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
สัม ประสิ ท ธิ์ ของทั้ง 2 คุ ณ ลักษณะ (Hensher and Johnson, 1981) เมื่อแปลง  ให้อยู่ในรู ป ของตัว
แปรค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวเงิน  เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจสามารถเขียนใหม่ได้ดงั นี้
WTP  CS  
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(19)

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
45

3.5.4 การหาความน่ าจะเป็ นในการเลื อกทางเลื อกต่าง ๆ การศึ กษาครั้ งนี้ ได้กาหนดทางเลื อกที่
คุณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของการเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างพิจารณา
เปรี ย บเที ย บตัด สิ น ใจเลื อ กจานวนทั้ง 21 ทางเลื อ ก ซึ่ งรวมทางเลื อ กที่ เป็ นสถานการณ์
ปั จจุบนั ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการทราบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
ทางเลื อกใดมากที่ สุ ดหรื อต้องการให้มีการปรั บเปลี่ ยนคุ ณลัก ษณะในระดับ ใด ทั้งนี้ โดย
พิจารณาเปรี ยบเทียบจากความน่ าจะเป็ นที่จะเลื อกทางเลื อกต่าง ๆ หากทางเลื อกใดมีความ
น่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมากที่สุด แสดงว่าเป็ นทางเลือกที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด เป็ นต้น ทั้งนี้ การคานวณความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกทาได้โดยการคานวณระดับ
อรรถประโยชน์ตามสมการที่ 17 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการคานวณดังนี้
ทาการแทนค่าตัวแปรของปั จจัยต่าง ๆ ในแบบจาลองโลจิตแบบมีเงื่อนไขที่ได้จาการประมวลผล
ในแต่ละทางเลือกในชุดทางเลือกนั้น (Choice set) ทาให้ได้อรรถประโยชน์ทางอ้อม (V) ของทางเลือก
นั้น ๆ และหาค่าเอกซ์โพเนนเชียลของอรรถประโยชน์ทางอ้อมในแต่ละทางเลือก ดังสมการที่ (20)
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ซึ่ งในที่นี่จะทาการศึกษาเฉพาะระดับอรรถประโยชน์ที่เกิดจากคุณลักษณะที่สะท้อนมุมมองของ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จเท่านั้น จึงกาหนดให้ค่าคงที่ เฉพาะทางเลื อกและคุ ณลักษณะทางเศรษฐกิ จ
สังคมของผูบ้ ริ โภคทุกรายเท่ากับค่าเฉลี่ยและไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะทางเลือกที่มีผล
ต่อความน่าจะเป็ นที่จะเลือกเท่านั้น
เมื่อทาการคานวณระดับอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกแล้ว หลังจากนั้นจึงนามาคานวณหา
ความน่าจะเป็ นที่ทางเลือกดังกล่าวที่จะถูกเลือกทั้งหมด 21 ทางเลือก โดยในการหาค่าความน่าจะเป็ น
ของแต่ละทางเลื อกนั้น คือการหารค่าเอกซ์ โพเนนเชี ยลของแต่ละทางเลื อกด้วยผลรวมของค่าเอกซ์
โพเนนเชี ยลของทุกทางเลือกในชุ ดทางเลือกโดยการหาความน่ าจะเป็ นที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกทางเลือก i
จากทางเลือกทั้งหมด C ทางเลือก โดยมีสมการการหาความน่าจะเป็ น ดังนี้
Pij  Pr obYij  1 

exp Vij 

 exp V 
C

c 1

cj

(21)

3.5.5 ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคแครอทต่ อ ระบบการเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในข้อที่ 2 คือ เพื่อทราบทัศนคติของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ จะทาการวัดระดับทัศนคติต่าง ๆ ของ
46

ผูบ้ ริ โภคโดยได้ให้ระดับของการแสดงความคิ ดเห็ นเป็ นคะแนนน้ าหนักเฉลี่ ย (Weight
mean score) ซึ่ งก าหนดให้ อ ยู่ใ นรู ป ของค าถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s scale
Likert Scale เป็ นมาตรการวัด ของ Rensis Likert เป็ นมาตรที่ ใ ช้ ก ัน อย่า งกว้า งขวาง โดยจะมี
คาตอบมาให้เลือก 5 ระดับ เริ่ ม เห็นน้อยที่สุด ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วยมากที่สุด แล้วผูต้ อบ
จะต้องเลือกว่าแต่ละข้อที่ถามตรงความคิดเห็นในระดับใดโดยคาถามบางข้อจะมีความหมายด้านบวก
บางข้อมีความหมายด้านลบกัน คละกันไปการสรุ ปคาตอบนั้น ในประโยคที่มีความหมายเป็ น บวกเรา
จะให้คะแนนในคาตอบที่เห็นด้วยน้อยสุ ด เท่ากับ 1 และเห็นด้วยมากสุ ดเท่ากับ 5 และในประโยคที่มี
ความหมายเป็ นลบ เราจะกลับ ค่ าคะแนนโดยในค าตอบที่ เห็ น ด้วยน้อยสุ ดจะได้ 5 คะแนนแต่ ใ น
คาตอบที่เห็ นด้วยมากสุ ดจะได้ 1 คะแนน แล้วให้ผูต้ อบเลื อกว่า พอใจคาตอบในแต่ละประโยคใน
ระดับใด
ซึ่ งเป็ นรู ป แบบนิ ยมใช้ม ากกับ แบบสอบถามที่ วดั ทัศ นคติ หรื อความเชื่ อ โดยก าหนดรู ป แบบ
ออกเป็ นระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบ 5 ระดับ ตั้งแต่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็ นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อเป็ นการบอกขนาดความเข้มของทัศนคติ โดยข้อคาถามจะประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งทางบวกและทางลบ และผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว (ธัชพนธ์, 2551) ดังตาราง
ที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 การให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
กรณีคาถามทางบวก
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่รู้/เฉย ๆ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1

ระดับคะแนน
กรณีคาถามทางลบ
1
2
3
4
5

การให้คะแนนน้ าหนักเฉลี่ ย โดยนามาจัดกลุ่มมีอนั ตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80 ซึ่ งการคานวณได้จากสู ตร
อันตรภาคชั้น = จานวนพิสัย / จานวนชั้น
=

5 1
5
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ดังนั้นสามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย ได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
คะแนนเฉลี่ย
3.41 - 4.20
คะแนนเฉลี่ย
2.61 - 3.40
คะแนนเฉลี่ย
1.81 - 2.60
คะแนนเฉลี่ย
1.00 -1.80

ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ / มากที่สุด
ระดับเห็นด้วย / มาก
ระดับเฉย ๆ / ปานกลาง
ระดับไม่เห็นด้วย / น้อย
ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ / น้อยที่สุด
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