บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้ เป็ นการประยุกต์ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา ได้แก่ ทฤษฎี การประเมิ นค่า
ภายใต้ตลาดสมมติ (contingent valuation method: CVM) มาใช้ในการประเมินราคาที่ผบู้ ริ โภคเต็มใจ
ที่จะจ่ายสาหรับสิ นค้าเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีอยูจ่ ริ งในตลาด และเพื่อให้ทราบปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า เนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ และศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจจ่าย
2.1 ทฤษฏีและแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1.1แนวคิดเกีย่ วกับการวัดความคิดเห็น
การวัดความคิ ดเห็ น ในปั จจุบ ันมี 2 วิธี ได้แก่ วิธี ก ารของ Thurstone และ Likert (อุ ทุ มพร,
2537 อ้างใน ประภาพรรณ, 2554)
1) การวัดความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่ งเร้าต่างๆนั้น Thurstone ให้ความเห็นว่า ความ
คิดเห็ นจะวัดโดยตรงไม่ได้ แต่จะต้องวัดจากการแสดงออกในรู ปของความคิดหรื อภาษาพูดซึ่ งก็อาจ
วัดได้ไม่แน่นอนนัก และแม้วา่ จะวัดความคิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาจริ งๆ ก็มีผคู ้ ดั ค้านว่าบางที
ก็อาจคลาดเคลื่ อนได้ เพราะพฤติกรรมของคนเราอาจบิดเบื อนจากความคิดที่มีอยูจ่ ริ ง โดยใช้การวัด
ความคิ ดเห็ นจากคาตอบว่า “เห็ นด้วย” หรื อ “ไม่เห็ นด้วย” กับ ข้อความในแบบวัดความคิ ดเห็ น แต่
จะต้องไม่สรุ ปเอาเองว่า บุคคลนั้นจะปฏิบตั ิตามในข้อที่ตนเองด้วย
2) การวัดความคิดเห็นของ Likert กาหนดให้ขอ้ ความทุกข้อวัดความคิดเห็น คือ ผูท้ ี่มี
ความคิดเห็นที่ดีต่อสิ่ งใดก็ยอ่ มจะมีโอกาสตอบเห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุนนั้นมาก และโอกาสที่
จะตอบเห็นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่ งนั้นก็มีอยูน่ อ้ ย ในทานองเดียวกันผูม้ ีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อสิ่ ง
นั้น โอกาสที่จะเห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุ นสิ่ งนั้นก็นอ้ ย และโอกาสจะตอบเห็นด้วยกับข้อความ
ที่ต่อต้านสิ่ งนั้นก็จะมีมาก คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็นถึงความคิดของผูต้ อบแบบวัด
ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะคน วิธี ส ร้ างแบบการวัดความคิ ดเห็ น ของ Likert ครั้ ง แรกจะต้อ งรวบรวม
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ข้อความที่เกี่ ยวข้องในสิ่ งที่ จะศึกษาให้ได้มากที่สุด แล้วนาข้อความที่รวบรวมได้ไปลองใช้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการจะศึกษา โดยให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อข้อความแต่ละข้อ ผูต้ อบไม่ตอ้ งทาใจเป็ นกลาง แต่ตอบตาม
ความรู ้สึกของตนเอง การเปรี ยบเทียบความคิดให้เป็ นคะแนนข้อที่สนับสนุ นคาตอบว่า เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ให้คะแนน 5 และลดลงเรื่ อยๆ จนถึงคาตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน ส่ วนข้อความที่ต่อต้าน
ถ้าตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 5 คะแนน และลดลงเรื่ อยๆ จนตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิง่ จะให้ 1 คะแนน
2.1.2 วิธีสมมติเหตุการณ์ ให้ ประเมินค่ า (contingent valuation method: CVM)
กรอบความคิ ดทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเสนอวิธีหาค่าความเต็มใจที่ จะจ่าย
ออกเป็ น 2 วิธี (Hanley et al, 1997 อ้างใน อายุส และคณะ, 2554)คือ
1) direct valuation method (stated preference method) เป็ นการหาค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ย
ทางตรง ได้แก่ choice experiment และ contingent valuation method (CVM) ซึ่ งวิธี CVM สามารถใช้
หาค่ า ความเต็ ม ใจที่ จะจ่ า ยได้ท้ งั ค่ าที่ เป็ น use และ non-use valueทั้ง นี้ การศึ ก ษาด้วยวิธี CVM อยู่
ภายใต้สมมติฐานที่สาคัญ คือ
(1) มูลค่าของสิ นค้าทุกชนิดสามารถแสดงออกได้ในรู ปของตัวเงิน
(2) ผูบ้ ริ โภคสามารถสะท้อนมูลค่าของสิ นค้าได้โดยผ่านความเต็มใจจ่าย
(3) มูลค่าที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกมานั้นเป็ นมูลค่าที่แท้จริ งที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค
2) indirect valuation method (revealed preference method) เป็ นการหาค่ าความเต็ม ใจที่
จะจ่ายทางอ้อม เช่ น travel cost method และ hedonic pricing method เป็ นต้น อย่างไรก็ ตาม วิธีก าร
แบบนี้เหมาะสาหรับการหาค่าความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับสิ นค้าที่เป็ นชนิด use value เท่านั้น
การประเมินมูลค่าทางตรงภายใต้ตลาดสมมติ (contingent valuation method: CVM) เป็ น
วิธีการวัดมูลค่าสิ่ งแวดล้อมทางตรงในการประเมินสิ นค้าและบริ การที่มีซ้ื อขายในตลาด และไม่มีการ
ซื้ อขายในตลาดหรื อสิ นค้าสาธารณะ เป็ นวิธีที่มีความคล่องตัวสู ง สามารถใช้กบั การประเมินมูลค่าได้
ทุกประเภท ทั้ง use value และ non-use value
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ต้องการศึ ก ษาความเต็ ม ใจจะจ่ ายของผูบ้ ริ โภคต่ อเนื้ อ สุ ก ร
อิ น ทรี ย ์ ทั้ง นี้ ปั จ จุ บ ัน เนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์เป็ นสิ น ค้า ที่ ย งั ไม่ มี ว างขายในตลาด (non-market goods)
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พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคจึ ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ค่ าได้ การเลื อ กใช้วิธี CVM เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินมูลค่าเนื้อสุ กรอินทรี ยจ์ ึงเป็ นวิธีการที่เหมาะสม
ประเภทของ CVM แบ่งตามลักษณะของคาถามที่สมมติข้ ึน เป็ น 2ประเภท (คมสัน, 2552
อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555) คือ
1. CVM ที่มีลกั ษณะคาถามแบบเปิ ด (open – end) เป็ นการวัดค่า WTP เชิ งทัศนคติ
ประเภทนี้จะถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์วา่ มีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเท่าใด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ได้
แสดงความเต็มใจที่จะจ่ายมากที่สุด (maximum willingness to pay) ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมที่
ต้องการศึกษา วิธีการนี้ จะให้ผบู ้ ริ โภคประเมินมูลค่าของสิ นค้าด้วยตนเองโดยการตั้งคาถามปลายเปิ ด
เช่ นถามว่า “ผูบ้ ริ โภคยินดี ที่ จะจ่ ายส่ วนเพิ่ ม สาหรั บ เนื้ อสุ ก รอิ น ทรี ยช์ นิ ดนี้ เป็ นจานวนเงิ น เท่ าใด”
จากนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคระบุจานวนเงิ นมาแล้วก็ให้ผวู ้ ิจยั บันทึกค่าลงไปเป็ นตัวแปร Y และให้บนั ทึกตัว
แปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค เช่นเพศ อายุ รายได้ การศึกษา เป็ นต้น
การกระจายของค่าความยินดีที่จะจ่ายส่ วนใหญ่จะมีความถี่ ของประชากร ณ ระดับ
ราคาต่ามากกว่าระดับราคาสู งดังนั้นจึงต้องปรับข้อมูลที่ได้ให้เป็ น probability density function (p.d.f.)
โดยการคานวณสัดส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ยนิ ดีจะจ่าย ณ ระดับราคาต่างๆต่อจานวนผูบ้ ริ โภคทั้งหมดที่ยนิ ดีจะ
จ่าย จากนั้นสร้าง cumulative distribution function (c.d.f.) ขึ้นมา โดยมีหลักการว่า หากผูบ้ ริ โภคยินดี
จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าอยูแ่ ล้ว เขาสามารถจ่ายซื้ อสิ นค้าได้ในราคาที่ต่ากว่า
ในการรายงานค่าความยินดี ที่จะจ่าย (WTP) จากการถามด้วยคาถามปลายเปิ ดควร
รายงานทั้งค่าความยินดี ที่จะจ่ายเฉลี่ ย (mean WTP) และ ค่ามัธยฐานของความยินดี ที่จะจ่าย (median
WTP) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องต่อไป ซึ่ งการหา mean WTP นั้น นอกจาก
จะหาได้จากค่าเฉลี่ยของความยินดีที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภคทุกคนแล้ว ยังสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟ
cumulative distribution function ได้อีกทางหนึ่ ง สาหรับค่า median WTP เป็ นการหาราคาที่ผบู้ ริ โภค
ครึ่ งหนึ่งสามารถจ่ายได้ดงั นั้นค่านี้ คือ ราคา ณ สัดส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่จ่ายได้ ร้อยละ 50
การวิเคราะห์ WTP ด้ว ยค าถามปลายเปิ ด ซึ่ งใช้วิธี regression ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ที่ระบุอิทธิ พลของตัวแปรภายนอกต่างๆที่มีต่อราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กร
อินทรี ยน์ ้ นั จะสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด หรื อลักษณะใดที่มีความยินดีที่จะจ่ายมากกว่า
กัน แต่อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของคาถามปลายเปิ ด คือ ผูบ้ ริ โภคต้องใช้เวลาและต้องประเมินคุณค่าของ
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สิ นค้าออกมาเป็ นตัวเลขให้ได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยุ่งยาก นาไปสู่ การตอบอย่างไม่ต้ งั ใจ ทาให้ได้
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง เกิดการบิดเบือนได้ นอกจากนั้นค่าที่ได้โดยวิธีน้ ี แสดงถึงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ได้ในทัศนคติของประชาชน และไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานของทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ พอ ซึ่ ง
วิธีแก้ไขปั ญหาดังกล่าว กระทาได้โดยการใช้คาถามปลายปิ ด
2. CVM ที่ มี ล ั ก ษณ ะค าถามปลายปิ ด (close ended) เป็ นการวัด ค่ า WTP ตาม
แบบจาลองอรรถประโยชน์ที่แตกต่างกัน (utility difference model) การตั้งคาถามลักษณะนี้ ที่นิยมใช้
มี 2 รู ปแบบ คือ แบบ single bounded CVM และแบบ double bounded CVM
(1) แบบ single bounded CVM เป็ นการเสนอราคาปิ ดครั้ งเดี ย ว เช่ น ถามว่ า
“ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายเงินส่ วนเพิ่ม 50 บาท สาหรับซื้ อเนื้ อสุ กรอินทรี ยห์ รื อไม่” ซึ่ งจะถามเพียงครั้ง
เดียว ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะตอบว่า ยินดี หรื อไม่ยินดี ก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคตอบว่า “ยินดี ” ให้บนั ทึก y = 1 ถ้า
ตอบว่า “ไม่ยนิ ดี” ให้บนั ทึก y = 0
(2) แบบ double bounded CVM เป็ นการตั้งคาถามปลายปิ ดโดยเสนอราคา 2 ครั้ง
เช่นจากคาถามเดิมถ้าผูบ้ ริ โภคตอบว่า “ยินดีที่จะจ่าย” ก็ถามอีกครั้งโดยเพิ่มจานวนเงินขึ้นตามสัดส่ วน
ที่ผถู ้ ามกาหนดไว้ ว่ายินดีจะจ่ายตามราคาที่สองหรื อไม่ แล้วจึงหยุดถาม แต่ถา้ คาถามแรกถ้าผูบ้ ริ โภค
ตอบว่า “ไม่ยนิ ดีที่จะจ่าย” การถามคาถามครั้งที่ 2 ก็จะลดราคาลงตามสัดส่ วนที่กาหนดไว้เช่นกัน แล้ว
ถามว่า ยิน ดี จะจ่ า ยตามราคาที่ ส องหรื อ ไม่ ซ่ ึ ง Liu et al. (2009) กล่ าวว่า ค าตอบที่ ไ ด้จ ากผูบ้ ริ โภค
สามารถเป็ นไปได้ ใ น 4 รู ปแบบคื อ 1) Yes – Yes 2) Yes – No 2) No –Yes และ 4) No – No ถ้ า
กาหนดให้ P1 คือ ราคาที่ กาหนดในครั้งแรก และ P2 คือราคาที่กาหนดเพิ่มขึ้นในครั้งที่สอง และ P0
คือราคาที่กาหนดต่าลงในครั้งที่สอง ดังนั้นค่า WTP ที่เป็ นไปได้แสดงได้ดงั นี้
ก) ถ้าคาตอบคือ Yes – Yes; WTP ≥P2
ข) ถ้าคาตอบคือ Yes – No; P1≤WTP <P2
ค) ถ้าคาตอบคือ No – Yes; P1≤WTP <P2
ง) ถ้าคาตอบคือ No – No; WTP<P0
สมมติความยินดีที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภคคนที่ j คือ WTPj สมการความยินดีที่จะจ่ายจะเขียนได้วา่
𝑊𝑇𝑃𝑗 = 𝛽𝑥𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
(1)
โดยที่
WTP คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
Xij
คือ ตัวแปรอิสระ
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คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระ
คือ เวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อน

β
εij

จากสมการ (1) หาความน่าจะเป็ นของการตอบ “Yes – No” จะได้วา่
Pr(𝑌𝑒𝑠 − 𝑁𝑜) = Pr(𝑊𝑇𝑃 ≥ 𝑃1 , 𝑊𝑇𝑃 < 𝑃2 )

(2)

Pr(𝑌𝑒𝑠 − 𝑁𝑜) = Pr(𝛽 ′ 𝑥1𝑗 + 𝜀1𝑗 ≥ 𝑃1 , 𝛽 ′ 𝑥2𝑗 + 𝜀2𝑗 < 𝑃2

(3)

ดังนั้นถ้านาคาตอบที่เป็ นไปได้ท้ งั 4 รู ปแบบมาเขียนรวมกันในรู ป Likelihood Function จะได้วา่
𝑌𝑌

𝐿𝑗 ((𝛽 ′ 𝑥𝑗 |𝑡) = 𝑃𝑟(𝛽 ′ 𝑥1𝑗 + 𝜀1𝑗 > 𝑃1 , 𝛽 ′ 𝑥2𝑗 + 𝜀2𝑗 ≥ 𝑃2 )
𝑌𝑁

𝜀2𝑗 < 𝑃2 )

×  𝑃𝑟(𝛽 ′ 𝑥1𝑗 + 𝜀1𝑗 ≥ 𝑃1 , 𝛽 ′ 𝑥2𝑗 +
𝑁𝑌

× 𝑃𝑟(𝛽 ′ 𝑥1𝑗 + 𝜀1𝑗 𝑃1 , 𝛽 ′ 𝑥2𝑗 + 𝜀2𝑗 ≥ 𝑃2 )

×  𝑃𝑟(𝛽 ′ 𝑥1𝑗 + 𝜀1𝑗 <

(4)

𝑁𝑁

𝑃1 , 𝛽 ′ 𝑥2𝑗 + 𝜀2𝑗 < 𝑃2 )

จากนั้นใช้แบบจาลองโลจิตหรื อโพรบิตในการคานวณหาค่าคงที่(∝*)และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัย
ต่างๆ(𝛽 ∗ )ดังนั้นจะสามารถคานวณค่า mean WTP ได้ดงั นี้
𝑛
∗
𝛼 ∗ +∑ 𝛽𝑀
𝐸(∙)− 1

(5)
โดยที่ 𝛽𝐵∗ คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการเสนอราคา (bids) ราคาที่ได้จากการประมาณค่า
∗
𝛽𝑀
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยอื่นๆที่ได้จากการประมาณค่า, E (∙)คือ ค่าเฉลี่ยของปั จจัยแต่ละตัว,
N คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ n1 คือ จานวนผูท้ ี่ตอบ “yes”
𝐸(𝑊𝑇𝑃) = −

𝑁

∗
𝛽𝐵

นอกจากทั้ง 2 วิธีที่กล่ าวมาแล้วข้างต้นยังมี เทคนิ คการตั้งคาถามอื่ นๆเช่ น bidding
game questions ซึ่ งเป็ นถามราคาที่ยินดี จะจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆเมื่อผูบ้ ริ โภคตอบว่า “ยินดี ที่จะจ่าย” และ
จะหยุดถามเมื่อผูบ้ ริ โภคตอบว่า “ไม่ยินดี ที่จะจ่าย” ในทางตรงกันข้ามถ้าผูบ้ ริ โภคตอบว่า “ไม่ยินดี ที่
จะจ่าย” ในคาถามครั้งแรกการตั้งราคาที่ยินดีจะจ่ายจะลดลงเรื่ อยๆจนกระทัง่ ผูบ้ ริ โภค“ยินดีที่จะจ่าย”
และวิธี ก าร contingent ranking approach ซึ่ งเป็ นวิธี ที่ ผูว้ ิจยั ต้องเตรี ย มสถานการณ์ ห ลายๆรู ป แบบ
เพื่อให้ผตู้ อบจัดลาดับความสาคัญ เป็ นต้น
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของวิธี CVM
ถึ งแม้ว่าการหาค่า WTP โดยวิธี CVM จะมี ความยืดหยุ่นสู งและไม่ซับซ้อนมากนักแต่
อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวยังมีขอ้ ถกเถียงในประเด็นความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือ (validity and
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reliability) และอาจเกิ ด ความผิ ด พลาดได้ง่ า ยโดยความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ วิธี CVM มี
รายละเอียดดังนี้
1. incentive to misrepresent value คื อความผิดพลาดเนื่ องจากการมี แรงจูงใจให้
ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงค่าความเต็ม ใจจ่ายสู งหรื อต่ ากว่าความเป็ นจริ งอันก่ อให้ เกิ ดพฤติ กรรม
2 ประเภทคือ strategic bias และ compliance bias
strategic bias คื อการที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเชื่ อ ว่า การตอบของเขาจะส่ ง ผล
ต่อเนื่ องในอนาคตแทนที่ จะเป็ นการสมมติโดยเฉพาะในเรื่ องของค่าใช้จ่ายส่ งผลให้การแสดงความ
เต็มใจจ่ายเอนเอียงไปจากความเต็มใจจ่ายจริ งนอกจากนี้ ยงั นาไปสู่ การเกิดกรณี ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์เป็ น
free rider โดยจะแสดงระดับความเต็มใจจ่ายต่ากว่าความเต็มใจจ่ายจริ งหรื อในทางตรงกันข้ามอาจเกิด
กรณี ของ over pledging ซึ่ งหมายถึงการที่ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ให้ค่าความเต็มใจจ่ายสู งกว่าค่าที่แท้จริ ง
ดั ง นั้ นการศึ ก ษ า WTP โดยใช้ CVM ค าตอบที่ ได้ ต้ อ งเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
สมเหตุสมผลไม่ใช่พยายามให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบถึงความเต็มใจจ่ายสู งสุ ดแต่เพียงอย่างเดียว
compliance bias คือการคาตอบจากการสัมภาษณ์ น้ นั ได้รับผลกระทบจากการ
โน้มน้าวให้ตอบตามที่ผสู้ ัมภาษณ์ตอ้ งการประกอบไปด้วย sponsor bias และ interviewer bias
sponsor bias คื อการที่ ผูถ้ ู กสัม ภาษณ์ แสดงมู ลค่าความเต็มใจจ่ายแตกต่างจาก
มูลค่าความเต็มใจจ่ายที่จ่ายจริ งในทางที่ผสู ้ นับสนุ นโครงการหรื อเหตุการณ์ สมมติน้ นั ๆคาดหวังโดย
อาจเกิ ดในกรณี ที่ผูส้ ัมภาษณ์ เลื อกสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ตนเองสนใจหรื ออาจเป็ นกลุ่มที่ให้ความ
เชื่อถือในตัวผูส้ ัมภาษณ์ หรื อมีความเข้าใจในสิ่ งที่นาเสนอเป็ นพิเศษการทาเช่ นนี้ จะทาให้ค่าความเต็ม
ใจจ่ายที่ได้ไม่สะท้อนถึงความเต็มใจจ่ายของทุกกลุ่มในสังคม
interviewer bias คือการที่ ผถู ้ ู กสัมภาษณ์ ให้มูลค่าความเต็มใจจ่ายแตกต่างจาก
มูลค่าความเต็มใจจ่ายที่จ่ายจริ งเพื่อที่จะสร้างความพอใจให้ผสู ้ ัมภาษณ์หรื อสร้างภาพให้ตนเองดูดีใน
สายตาคนอื่นหรื อเป็ นการโอ้อวดโดยแสร้งแสดงค่าความเต็มใจจ่ายสู งกว่าค่าความเป็ นจริ งวิธีการลด
ความเกิดพลาดในกรณี น้ ี คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบสุ่ มจานวนมากเพียงพอและต้อง
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
2. implied value cues เกิดในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างไม่คุน้ เคยหรื อไม่ชดั เจนกับคาถาม
ที่ถูกถามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นประกอบด้วย
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starting point bias เกิ ดจากการที่ผถู ้ ู กสัมภาษณ์ ถูกชักจูงใจจากมูลค่าหรื อราคา
เริ่ มต้นในกรณี น้ ี คือ initial bid ซึ่ งอาจจะสู งหรื อต่าเกินไปซึ่ งจะส่ งผลต่อความเต็มใจจ่ายที่แตกต่างกัน
ไปดัง นั้น เพื่ อลดปั ญ หาดัง กล่ าวนัก วิช าการจึ ง เสนอให้ ก าหนดค่ าของ initial bid หลายๆค่ า และมี
จานวนแบบสอบถามหลายๆชุ ด Alberini (1995 อ้างใน ชนิ ตาและรภัสสรณ์ , 2555) เสนอว่าเพื่อลด
ปัญหา starting point bias ควรกาหนด bid อย่างน้อย 4 กลุ่มแต่ไม่ควรเกิน 6 กลุ่มและในการสัมภาษณ์
ควรใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบสุ่ มทั้ ง นี้ การก าหนดค่ า initial bid ที่ เหมาะสมอาจหาได้ จ ากการท า
pre survey โดยใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อหาค่าความเต็มใจจ่ายเริ่ มต้น (bid) ที่เหมาะสมหลายๆค่า
range bias เกิดขึ้นในกรณี ของการใช้ payment card approach ที่มีตวั เลขหลายๆ
ค่าให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกโดย range bias เกิ ดจากช่ วงสู งสุ ดหรื อต่ าสุ ดของ payment cardไม่มี
มูลค่าความเต็มใจจ่ายที่แท้จริ งของผูต้ อบแบบสอบถามคนนั้นหรื อมูลค่าความเต็มใจจ่ายที่แท้จริ งอาจ
ตกอยูช่ ่วงระหว่างตัวเลขที่มีให้เลือกใน payment card
relational bias เกิ ดจากการที่มูลค่าความเต็มใจจ่ายของสิ นค้าชนิ ดที่กาลังศึกษา
ไปสัมพันธ์กบั สิ นค้าชนิดอื่นอาจทาให้ค่าความเต็มใจจ่ายที่ได้สูงหรื อต่ากว่าความเป็ นจริ ง
position bias เกิ ดขึ้นเมื่อค่าความเต็มใจจ่ายสาหรับสิ นค้ามีลาดับก่อนหลังผูถ้ ูก
สัม ภาษณ์ มกั ละเลยในการให้มู ลค่ากับ สิ นค้าทุ กลาดับ แต่จะเน้นให้ค วามส าคัญกับ สิ นค้าในลาดับ
สุ ดท้ายมากที่สุด
3. scenario misspecification เป็ นความผิดพลาดจากการที่ ผูถ้ ู กสัมภาษณ์ ไม่เข้าใจ
ในสถานการณ์ ที่ ส มมติ ข้ ึ นหรื อผูถ้ ู ก สั ม ภาษณ์ ไม่ รู้จกั สิ น ค้าและบริ ก ารในตลาดสมมติ หรื อเข้าใจ
ผิดพลาดไปจากสิ่ งที่ ผูศ้ ึ กษาต้องการบางครั้งเรี ยกว่า hypothetical bias เป็ นความผิดพลาดที่ อาจเกิ ด
จากหลายสาเหตุ ไ ด้แก่ ค วามผิ ดพลาดทางทฤษฎี (theory misspecification) ซึ่ งเกิ ด จากการที่ ผูว้ ิจ ัย
อธิ บายเหตุการณ์สมมติผิดพลาดได้จากความเป็ นจริ งหรื อจากทางทฤษฎี จึงทาให้ค่า WTP ที่ได้ไม่ได้
สะท้อนค่าที่แท้จริ งหรื อเกิดจากความผิดพลาดของวิธีการ (theory misspecification) ซึ่ งเกิดจากการที่
นัก วิจยั ไม่ ส ามารถท าให้ ผูถ้ ู ก สั ม ภาษณ์ เข้าใจได้อ ย่างถู ก ต้องตามที่ นัก วิจยั เข้าใจในทางปฏิ บ ัติ ผู ้
สัมภาษณ์ อาจต้องอธิ บายหรื อแสดงรู ปภาพแผนที่การ์ ดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นภาพของเหตุ การณ์
หรื อสิ นค้าสมมติที่ตอ้ งการนาเสนอได้อย่างชัดเจน
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4. embedding effect, scope effect, sub-additively effect, part effect ห รื อ
disaggregating effect หมายถึ ง การที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ มู ล ค่ า ของ WTP เหมื อ นกัน ไม่ ว่า จะ
เปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพอย่างไรเกิ ดขึ้ นในกรณี ที่ ค่าของ WTP ของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งไม่ แตกต่ างอย่างมี
นัยส าคัญ กับ สิ น ค้าที่ มี ค วามหมายกว้า งกว่าทั้ง นี้ มี ง านวิจยั หลายชิ้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาดัง กล่ าวเช่ น
Kahmeman and Knestch (1992 อ้างใน ชนิ ตาและรภัส สรณ์ , 2555); Desvousges et al.( 1993อ้างใน
ชนิ ตาและรภัสสรณ์, 2555); Dimond and Hausman(1994 อ้างใน ชนิ ตาและรภัสสรณ์, 2555) อย่างไร
ก็ ต ามมี ง านศึ ก ษาหลายชิ้ น ที่ โ ต้แ ย้ง งานศึ ก ษาที่ ก ล่ าวข้างต้น เช่ น Smith (1992 อ้างใน ชนิ ต าและ
รภัสสรณ์, 2555); Harrison (1992 อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555) เป็ นต้น
embedding effect มีผลต่อความน่าเชื่อถือของการศึกษาจึงมีความพยายามแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวโดย Corso et al (2001 อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555) ได้เสนอให้มีการใช้รูปภาพ
หรื อตารางประกอบการอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ ส มมติ ให้มี ค วามชัดเจนมากยิ่งขึ้ นก็ จะช่ วยแก้ไขปั ญ หา
ดัง กล่ าวได้นอกจากนั้นการออกแบบสอบถามให้ เหมาะสมและการเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ู ก สั ม ภาษณ์
ปรับเปลี่ ยนค่าความเต็มใจจ่ายก็สามารถลดปั ญหา embedding effect ได้เช่ นกัน Mitchell and Carson
(1998 อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555); NOAA (1993 อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555)
5. sequencing effect หรื อ question order effect เกิ ดขึ้ นในกรณี ที่ค่า WTPแตกต่าง
กันขึ้ นอยู่กบั ลาดับก่ อนหลังของการนาเสนอสิ นค้ามักเกิ ดในกรณี ที่ ตอ้ งการศึ กษา WTPของสิ นค้า
ตั้งแต่สองชนิ ดเป็ นต้นไปทั้งนี้ วิธีการแก้ปัญหา sequencing effect ทาได้โดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผู ้
ถูกสัมภาษณ์ ก่อนที่จะถามค่า WTP และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ เปลี่ ยนแปลงค่าความเต็มใจจ่าย
หลังจากการสัมภาษณ์ สิ้นสุ ดลง Mitchell and Carson (1998 อ้างใน ชนิ ตาและรภัสสรณ์ , 2555) และ
Smith (1992 อ้างใน ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555)
6. information effect ข้อมูลข่าวสารที่ให้กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์เป็ นปั จจัยประการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อค่า WTP ที่จะได้รับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีบรรทัดฐานใดที่บอกว่าการให้ขอ้ มูลข่าวสารใน
ระดับ ใดเป็ นระดับ ที่ เหมาะสมโดยข้อ มู ล ข่ าวสารนั้น ส่ งผลต่ อ WTP ทั้ง ในด้านบวกและด้า นลบ
Whithead and Blomquist (1991 อ้า งใน ชนิ ต าและรภัส สรณ์ , 2555) พบว่า ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ
สิ นค้าทดแทนหรื อสิ นค้าประกอบกันส่ งผลต่อค่า WTP หากไม่นาเสนอข้อมูลสิ นค้าที่ทดแทนกันจะ
ส่ งผลให้ค่า WTP ที่ ได้สูงเกิ นจริ งในทางตรงข้าม หากไม่นาเสนอข้อมูลสิ นค้าที่ ใช้ป ระกอบกันจะ
ส่ งผลให้ ค่ า WTP ที่ ไ ด้ต่ า เกิ น จริ งอย่างไรก็ ตาม Loomis et al. (1994 อ้างใน ชนิ ต าและรภัส สรณ์ ,
2555) พบว่าการให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่ ทดแทนกันและข้อมูลข้อจากัดด้านงบประมาณแก่ผูถ้ ู กสัมภาษณ์
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ไม่ได้ส่งผลต่อค่า WTP ที่ได้แต่อย่างใดนอกจากนี้ ตวั อย่างงานศึกษาของ Venkatchalam (2004 อ้างใน
ชนิตาและรภัสสรณ์, 2555) ยังพบว่าการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าส่ งผลต่อ
ค่า WTP ที่ได้รับอย่างมีนยั สาคัญ
7. elicitation effect หมายถึงการเลือกใช้เทคนิ คของ CVM ที่แตกต่างกันจะส่ งผล
ให้มูลค่า WTP ที่ได้รับมีความแตกต่างกันด้วย
การตรวจสอบความเหมาะสมและความแม่นยาในการพยากรณ์ (อัครพงศ์, 2555: 47)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง หรื อค่าสถิ ติในการตัดสิ นใจ
โดยทั่วไปนิ ย มพิ จารณาจากค่ า 𝑅2 , ̅𝑅̅̅2̅ ( Adjusted 𝑅2) , ค่ าสถิ ติ F และ AIC โดยค่ าสถิ ติ แต่ ล ะตัว มี
เงื่อนไขในการพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 2.1 ค่าสถิติในการตัดสิ นใจ
ค่าสถิติในการตัดสิ นใจ สู ตรการคานวณ
𝑅

เงื่อนไข

2

𝑅2 = 1 − 

̅𝑅̅̅2̅

𝜀̂′ 𝜀̂
(𝑦 − 𝑦̅)′(𝑦 − 𝑦̅)

( Adjusted 𝑅2)
𝑅̅ 2 = 1 − (1 − 𝑅2 )

F- statistic
𝐹 =

𝑇−1
𝑇−𝑘

∑(𝑦̂ − ̅̅̅
𝑦)2 /𝑘
∑ 𝜀 2 /(𝑛 − 𝑘 − 1)

AIC(Akaike’s
information criterion)
𝐴𝐼𝐶 = 21𝑇 + 2𝑘/𝑇

ที่มา: อัครพงศ์, 2555
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มีค่าระหว่าง 0-1 หากมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดี
แต่หากแบบจาลองมีฟังก์ชนั่ ฟอร์มที่แตกต่าง
กั น ควรใช้ Quasi𝑅2 ในการเปรี ยบเที ย บ
แทน
ควรมีค่าใกล้เคียง 𝑅2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
เพิ่มตัวแปรอิสระ หรื อ จานวนตัวอย่างไม่มี
ผลต่อค่า𝑅2
ค่ า สถิ ติ F ควรมี ค่ า มากพอที่ จ ะท าให้ ค่ า
P=value ของค่ า สถิ ติ F < α จึ ง แสดงว่า ค่ า
สั ม ประสิ ทธิ์ ของตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว ใน
แบบจาลองมีค่าแตกต่างไปจากศูนย์
เป็ นค่ า ที่ แสดง ความแปรปรวนของค่ า
คลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่า ดังนั้น
ควรเลื อ กแบบจ าลองที่ ให้ ค่ า AIC ต่ าที่ สุ ด
เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่ ค่าคลาดเคลื่อนมี
ความแปรปรวนน้อยที่สุด

แบบจาลองโทบิท (Tobit model)
แบบจาลองโทบิทเป็ นแบบที่เหมาะกับแบบจาลองซึ่ งมีค่าตัวแปรตามเป็ นแบบต่อเนื่ อง แต่ใน
บางครั้งมีค่าในช่วงปลายที่ขาดหายไป ซึ่ งอาจเป็ นเพราะไม่สามารถวัดค่าหรื อสังเกตเห็นได้ จึงพบว่า
ตัวแปรตามที่มีค่าเท่ากับศูนย์มีเป็ นจานวนมาก หรื อตัวแปรตามนั้นอาจจะมีค่าอยูใ่ นช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่ ง
มีค่าที่ไม่เป็ นลบ แบบจาลองในลักษณะดังกล่าวนี้ ถูกนาเสนอโดย James Tobin ในปี 1958 ซึ่ งได้ถูก
นามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนในการซื้ อสิ นค้าคงทน โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่มีค่าเป็ นบวก
และได้เรี ยกแบบจาลองถดถอยดังกล่ าวว่าแบบจาลองถูกเซนเซอร์ หรื อ censored regression model
และต่ อมาในปี 1964 Goldberger ได้เรี ยกแบบจาลองดังกล่ าวนี้ ว่า แบบจาลอง tobit ซึ่ งมาจากคาว่า
Tobin’s probit model เนื่ องจากแบบจาลองดังกล่าวมีลกั ษณะใกล้เคียงกับแบบจาลองโพรบิท (probit
model) (อารี , 2549) ซึ่งแบบจาลอง tobit นี้สามารถเขียนในรู ปทัว่ ไปได้ดงั สมการที่ 6 ดังนี้
(6)

∗
𝑦𝑖=
𝑥𝑖′ 𝛽 + 𝑢𝑖

โดยที่ y =y*
y =0

ถ้า y* > 0
ถ้า y* ≤ 0

การประมาณค่ า แบบจ าลองโทบิ ท จะใช้ วิ ธี ภ าวะน่ า จะเป็ นสู ง สุ ด (maximum likelihood
estimator: MLE) เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ β และ 𝜎 2 โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
เมื่ อ 𝑦𝑖=0 ; 𝑢𝑖 ≤ - 𝑥𝑖′ 𝛽 ค่ า ความน่ า จะเป็ น (P) ที่ 𝑦𝑖 = 0ส าหรั บ ค่ า 𝑥𝑖 ที่ สั ง เกตได้ ซ่ ึ งมี
รู ปแบบดังสมการที่ 7
(7)

𝑃(𝑦𝑖 = 0) = 𝑃(𝑦𝑖∗ ≤0) = P(𝑢𝑖 ≤−𝑥𝑖′ 𝛽
𝑥′

𝑢

= P{ 𝜎𝑖≤− 𝜎𝑖 } = ф{−
𝑥′

= 1 − ф{ 𝜎𝑖 }
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𝑥𝑖′ 𝛽
𝜎

}

โดยที่ ф(•)คื อ ฟั งก์ชั่น การแจกแจงสะสมปกติ ม าตรฐาน (standard normal cumulative distribution
function: CDF) และเมื่ อ 𝑦𝑖 > 0; 𝑢𝑖 ≤ −𝑥𝑖′ 𝛽 เป็ นการแจกแจงแบบปกติ ป ลายตัด (truncated
normal) มีค่าคาดหมาย (E) เป็ นบวก ซึ่งมีรูปแบบดังสมการที่ 8
𝐸(𝑦𝑖 |𝑦𝑖 > 0 = 𝑥𝑖′ 𝛽 + 𝐸(𝑢𝑖 |𝑢𝑖 > −𝑥𝑖′ 𝛽)

(8)

ф(𝑥 ′ 𝛽/𝜎)

= 𝑥𝑖′ 𝛽 + 𝜎 ф(𝑥𝑖′ 𝛽/𝜎)
𝑖

โดยที่ ф(•)คื อ ฟั ง ก์ชั่น ความน่ า จะเป็ นสะสมปกติ ม าตรฐาน (standard normal probability density
function: PDF) โดยสร้างสมการ log-likelihood function (L) ซึ่ งเท่ากับความน่ าจะเป็ นบนจุดที่ 𝑦𝑖= 0
หรื อความหนาแน่ นอย่างมีเงื่อนไข (conditional density) ของ 𝑦𝑖 (เมื่อ𝑦𝑖 มีค่าเป็ นบวก) คูณด้วยความ
น่าจะเป็ นของ𝑦𝑖

> 0 ซึ่ งมีรูปแบบดังสมการที่ 9

ln 𝐿(𝛽, 𝜎 2 ) = ∑ ln 𝑃(𝑦𝑖 = 0) + ∑{ln 𝑓 (𝑦𝑖 |𝑦𝑖 > 0) + ln 𝑃(𝑦𝑖 > 0)}
𝑖∈𝐼0

𝑖∈𝐼𝑖

= ∑𝑖∈𝐼0 ln 𝑃(𝑦𝑖 = 0) + ∑𝑖∈𝐼𝑖 ln 𝑓(𝑦𝑖 )

(9)

I0 = (I = 1,…,n; yi = 0) และ I1 = (I = 1,…,n; yi> 0) และเมื่อ f(yi) ที่มีการแจกแจงแบบปกติดงั
สมการที่ 10
1

ln 𝐿(𝛽, 𝜎 2 ) = ∑𝑖∈𝐼0 − 2{ln 2𝜋) + ln 𝜎 2 + (𝑦𝑖∗ − 𝑥𝑖′ 𝛽)/𝜎 2 } + ∑𝑖∈𝐼𝑖 ln{1 − ф(𝑥𝑖′ 𝛽/𝜎)}

(10)

เมื่อทาการดีฟเฟอร์เรนทิเอตสมการที่ 5 โดยให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ( β,𝜎 2 ) เปลี่ยนแปลงไป และ
กาหนดให้แต่ละสมการมี ค่าเท่ากับ 0 ก็จะทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ β และ 𝜎 2 ซึ่ งมีรูปแบบดังสมการที่
11-12
𝜕 ln 𝐿/𝜕𝛽 = 0

(11)

𝜕 ln 𝐿/𝜕𝜎 2 = 0

(12)

ทั้งนี้แบบจาลอง tobit สามารถเขียนรู ปทัว่ ไปได้ดงั สมการที่ 13
𝑦𝑖∗ =  𝑥𝑖′ 𝛽 + 𝑢𝑖 ,𝑢𝑖 ~N(o,𝜎 2 )
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(13)

โดยที่

𝑦𝑖∗

คื อ สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่า ยในการบริ โภคอาหารนอกบ้า นต่ อ รายได้ร วมของ
ครัวเรื อน

𝑥𝑖

คือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อระดับค่าใช้จ่าย (𝑦𝑖∗)

𝑢𝑖

คือ ตัวแปรสุ่ มต่อเนื่องซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และมีความแปรปรวนเท่ากับ𝜎 2

2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนวรรณกรรมและค้นหางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเนื้ อสุ กร
อินทรี ยใ์ น อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ พบว่ามีผศู ้ ึกษาวิจยั เกี่ ยวกับสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ และการศึกษาความ
เต็มใจที่จะจ่าย ดังนี้
2.2.1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์
Gracia and Magistris (2007) ทาการศึ กษาเรื่ อง พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารอิ นทรี ย ์
ในพื้นที่ทางใต้ของอิตาลี โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากการสารวจผูบ้ ริ โภคในเมืองเนเปิ ลปี 2003 โดยมีตวั
แปรตาม (Y) 3 ตัว ได้แก่ การซื้ ออาหารอินทรี ย ์ ความตั้งใจซื้ อ และ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
อิ น ทรี ย ์ โดยมี ต ัว แปรอิ ส ระ 14 ตัว น าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ multivariate limited dependent
variable model ผลการศึ ก ษาชี้ ให้ เห็ น ว่า แรงจู งใจในการซื้ อ สิ น ค้าอิ น ทรี ย ์ข้ ึ น อยู่ก ับ ทัศ นคติ และ
ความรู ้ เกี่ ยวกับ สิ นค้าอิ นทรี ย ์ นอกจากนี้ ความรู ้ ของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องผลประโยชน์ ทางด้านสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อมจากอาหารอินทรี ยถ์ ือเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดที่สามารถอธิ บายแรงจูงใจในการซื้ อและ
การตัดสิ นใจสุ ดท้ายก่อนซื้ อได้ สุ ดท้ายนี้ รายได้และความรู ้เกี่ยวกับอาหารอินทรี ยม์ ีอิทธิ พลด้านบวก
ต่อการตัดสิ นใจสุ ดท้ายในการซื้ อสิ นค้าอาหารอินทรี ย ์
Dettmann (2008) ท างาน วิ จ ั ย เรื่ อ ง ผ ล ผ ลิ ต อิ น ท รี ย์ : ใค รเป็ น ค น กิ น ? ข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าอินทรี ย ์ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ คือ 1. ศึกษาว่าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ด้านใดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าอินทรี ยแ์ ละ 2. สิ นค้าอินทรี ยช์ นิ ดใดที่ผบู้ ริ โภค
ตัด สิ นใจซื้ อ ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก 2006 Nielsen Homescan โดยน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์เป็ น 2 ขั้น ขั้นที่ 1 ใช้แบบจาลองโพรบิ ตร่ วมกับ Heckman selection model และ ขั้นที่ 2 ใช้
ordinary least squares พบว่า การศึกษา รายได้ของครอบครัว และเชื้ อชาติ มีผลต่อการบริ โภคสิ นค้า
อินทรี ย ์ โดยสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อคือ ผักอินทรี ย ์
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Siti and Nurita (2008) ศึ กษาความเข้าใจของผูบ้ ริ โภคและความตั้งใจในการซื้ อสิ น ค้า
อาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค โดยการสารวจทัศนคติของผูบ้ ริ โภคมาเลเซี ย จานวน 177 ตัวอย่าง โดยมี
เป้ าหมายที่จะหาเหตุ จูงใจในการซื้ ออาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาจากการใช้ไคสแควร์ ,
anova และ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์ มี 6 ตัวแปรได้แก่ ความเชื่ อว่าอาหาร
อิ น ทรี ย ์เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ความเชื่ อ เรื่ อ งความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ สามารถหาข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ได้ มีสถานที่ผลิตชัดเจน พบว่า ประชาชนมีความตระหนักและใส่ ใจต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
และระบบนิ เวศวิท ยา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ม องว่าสิ น ค้าอาหารอิ น ทรี ยด์ ี ต่อสุ ข ภาพมากกว่า อี ก ทั้ง
ผูบ้ ริ โภคยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติดา้ นบวกที่มีต่ออาหารอินทรี ย ์ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายส่ วนต่าง
ทางด้านราคา ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับอาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ได้แก่ความเชื่ อว่าอาหาร
อิ น ทรี ย ์เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ความเชื่ อ เรื่ อ งความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ สามารถหาข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงความรู้และความระแวดระวังของผูบ้ ริ โภคด้วย
Sushil and Ali (2011) การวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อความตระหนักรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่ ออาหารอิ น ทรี ยใ์ นประเทศอิ นเดี ย ใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา, cross tabulation และไคสแควร์ ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐาน จากนั้นใช้ factor analysis จัดกลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อระดับความตระหนักรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคต่ออาหารอินทรี ย ์ และใช้ logistic regression model เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของแต่ละปั จจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่า การศึ ก ษาและการใช้สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ผ ลต่ อความตระหนัก ในเรื่ องอาหาร
อินทรี ยข์ องคนอินเดี ยมาก ส่ วนเพศ และระดับรายได้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความตระหนักรู ้น้อย และ
จากการใช้ factor analysis ยัง สามารถจัด กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคได้เป็ น 5 กลุ่ ม คื อ humanists, food phobic,
healthy eaters, environmentalist และ hedonists
2.2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเต็มใจจ่ าย
จริ นทร์ (2549) ท าการศึ ก ษาความเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ยส าหรั บ สุ กรอิ น ทรี ย์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย รวมถึงส่ วนต่างราคาที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจ
ที่จะจ่ายสาหรับเนื้อสุ กรอินทรี ยก์ บั เนื้อสุ กรธรรมดา เช่นเดียวกับ ณัฐพร (2551) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย และส่ วนต่างราคาที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่ายสาหรับผักอินทรี ย ์ โดย จริ นทร์
(2549) ใช้ วิ ธี ก าร CVM แบบ double bounded logit model โดย bid variables ใน double bounded
logit model จะแบ่ ง เป็ น 3 ตัวได้แ ก่ initial bid lower bid และ higher bid ส่ ว นตัว แปรที่ น ามาเขี ย น
ฟั งก์ชนั่ ความเต็มใจจ่ายนั้นมีท้ งั หมด 13 ตัว ผลการศึกษาพบว่า พบว่า รายได้ ความกังวลต่อสุ ขภาพ
จากการบริ โภค ความรู ้ความเข้าใจในอาหารอินทรี ย ์ และทัศนคติต่ออาหารอินทรี ย ์ มีผลไปในทิศทาง
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เดียวกับความเต็มใจจ่าย นอกจากนี้ผลของการศึกษาความเต็มใจจ่ายระดับราคาส่ วนต่างสู งสุ ดระหว่าง
เนื้ อสุ กรอิ นทรี ยก์ บั เนื้ อสุ กรธรรมดามี ค่าประมาณ 25 บาทต่อกิ โลกรัม ส่ วนณัฐพร (2551) .ใช้การ
ออกแบบสอบถามแบบ double bounded เช่นเดียวกับ จริ นทร์ (2549) แต่ใช้แบบจาลองโทบิตปลายตัด
สองด้านในการวิเคราะห์ แบ่งผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2กลุ่มโดยใช้สถานที่ในการซื้ อสิ นค้าเป็ นเกณฑ์ ได้แก่
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในซุ ปเปอร์ มาเกตระดับบน ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในซุ ปเปอร์ มาเกตระดับกลาง ผล
การทดลองพบว่า สถานที่ซ้ื อผัก และ อายุ มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับผักอินทรี ย ์ ราคาส่ วน
ต่างสู งสุ ดสาหรับสิ นค้าผักอินทรี ยเ์ มื่อเทียบกับผักได้รับสารเคมีของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในซุ ปเปอร์
มาเกตระดับกลางเท่ากับ 42.98 บาทต่อกิโลกรัม ราคาส่ วนต่างสู งสุ ดสาหรับสิ นค้าผักอินทรี ยเ์ มื่อเทียบ
กับ ผัก ได้รั บ สารเคมี ข องผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ในซุ ป เปอร์ ม าเกตระดับ บน เท่ า กับ 73.93 บาทต่ อ
กิโลกรัม
Rodríguez et al. (2006) ท าการศึ ก ษาความเต็ ม ใจจ่ า ยส าหรั บ อาหารอิ น ทรี ย์ ใ น
อาร์ เจนตินา โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากการสารวจพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารในเมือง Buenos Aires
ทาการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารอินทรี ยท์ ้ งั หมด 5 ตัว ได้แก่ นม ผัก เนื้ อไก่ แป้ งสาลี และสมุนไพร ใช้
binomial logit models วิเคราะห์ ปั จจัย ที่ มี ผลต่อความเต็มใจจ่ าย และ ใช้ CVM .ในการประมาณค่ า
ความเต็ม ใจจ่ าย ผลการศึ ก ษาชี้ ให้เห็ น ว่า ผูบ้ ริ โภคในอาร์ เจนติ นามี ค วามเต็ม ใจที่ จะจ่ายส่ วนเพิ่ ม
สาหรับอาหารที่มีคุณภาพดีกว่า โดยที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายราคาส่ วนเพิ่มร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 200 สาหรับ
อาหารอินทรี ย ์
ตัวอย่างของการศึกษาความเต็มใจจ่ายสาหรับบริ การ ได้แก่ กชพรและกาญจนา (2554)
ท าการศึ ก ษาความเต็ ม ใจที่ จะจ่ ายเพื่ อการอนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรมโบราณสถานเวีย งกุ ม กาม
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายในการฟื้ นฟูและป้ องกันน้ าท่วมของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงกุมกาม จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสมมติเหตุ การณ์ ให้ประมาณ
ค่าที่มีลกั ษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (open ended CVM) และทดสอบสมการความเต็มใจที่จะจ่ายว่ามี
คุ ณ สมบัติ ท างสถิ ติ น่ า เชื่ อ ถื อ ก่ อ นจะท าการวิ เคราะห์ ด้วยแบบจาลองโทบิ ต ผลการศึ ก ษาพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานเวียงกุมกามเฉลี่ย
149.52 บาท/คน/ครั้ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความเต็ม ใจที่ จะจ่ าย ได้แก่ รายได้ต่อเดื อน ค่ าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว ระดับการศึกษา
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า งานวิจยั ที่ ผ่านมามี ก ารนาเอาวิธี
สมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (CVM) มาใช้ในการวิจยั ซึ่ งมีหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการตั้งคาถาม
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แบบปลายเปิ ด คาถามแบบปิ ดเสนอราคาครั้งเดียว การตั้งคาถามแบบปิ ดเสนอสองราคา ซึ่ งแต่ละวิธีมี
ข้อเสี ยต่างกัน สาหรับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคเนื้ อสุ กรอินทรี ยใ์ นอาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จะใช้เทคนิ ค CVM แบบการตั้งคาถามปลายปิ ด เนื่ องจากแบบสอบถามปลาย
ปิ ด สามารถแก้ปั ญ หา starting point bias ได้ และปิ ดท้ายด้วยการตั้ง ค าถามแบบปลายเปิ ด เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคเปิ ดเผยราคาสู งสุ ดที่ เต็มใจจ่าย และจะใช้แบบจาลองโทบิ ต อาศัยวิธี maximum likelihood
estimation เพื่อประมาณมูลค่าความเต็มใจจ่าย และจากการค้นคว้างานวิจยั ข้างต้น ทาให้ทราบถึงตัว
แปรอิสระที่ตอ้ งการนามาศึกษา ซึ่ งตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า จากการสารวจเอกสารงานวิจยั ในอดีต
มักเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม และตัวแปรเหล่านี้ ยงั ช่ วยในการตั้งคาถามในการออกแบบ
สอบถามอีกด้วย
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