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บทคัดย่อ
ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (PGS) ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ลดต้นทุนและเงือ่ นไขของการ
รับรองมาตรฐานโดยบุคคลทีส่ ามทีส่ ร้างข้อจ�ำกัดในการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั เกษตรกร
รายย่อย การศึกษานี้มุง่ เน้นวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ ริโภคต่อผักสดทีม่ ี
ฉลาก PGS และการรับรองอื่น ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมซึง่ เป็ นตัวแทนตลาดท้องถิน่ เนื่องจากมี
เครือข่าย PGS และกรุงเทพมหานครเป็ นตัวแทนตลาดเมือง ผลการศึกษาด้วยวิธกี ารทดลองทางเลือก
(CE) โดยใช้ผกั กาดขาวปลีสดเป็นตัวแทนผักสดในการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจและเต็มใจ
จะจ่า ยส่ว นเพิม่ หากผัก กาดขาวปลีส ดมีฉ ลากรับรองว่า ปลอดภัย หรือเป็ นเกษตรอินทรีย์ และให้
ความส�ำคัญมากกับความสดของผัก โดยทีผ่ บู้ ริโภคในนครปฐมมีความเต็มใจจะจ่ายต่อผักกาดขาวปลีสด
ทีม่ ฉี ลาก PGS สูงกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ ชี้ให้เห็นว่า PGS มีโอกาสในตลาดท้องถิน่ มากกว่า
ตลาดเมืองซึง่ มีความท้าทายสูงทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริโภค
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Abstract
Participatory guarantee systems (PGS) are developed to reduce costs and requirements from
third-party certification that can constrain smallholder farmers to apply for the organic certification. This study aimed to investigate consumers’ preferences and willingness to pay for the PGS
label and other labels on fresh produce. The study was done in two provinces; Nakhon Pathom,
where there was a network of the PGS and representing a local market, and Bangkok,
representing an urban market. A choice experiment (CE) was employed by using a Chinese
cabbage as an example of fresh produce. The results showed that consumers preferred and
were willing to pay more for organic and food safety labels, also paid attention to the freshness
of the produce. When compared between local and urban market, it was seen that consumers
in Nakhon Pathom were willing to pay more for the PGS label than those consumers in Bangkok.
Results indicated that PGS was more practical in local market than urban market. The expansion
of the PGS product to urban market is yet challenging.
Keywords: Participatory guarantee systems (PGS), Organic, Willingness to pay
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1. บทน�ำ (Introduction)
กระแสการพัฒนาการเกษตรที่ยงยื
ั ่ น ความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมจากผลกระทบของการเกษตร
แบบเดิม และความตระหนักของประชาชนในการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้เกษตร
อินทรีย์เริม่ เป็ นทีน่ ิยมในประเทศไทย โดยการสนับสนุ นทัง้ จากภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs)
(Ellis, Panyakul, Vildozo, & Kasterine, 2006) อย่างไรก็ตาม การขอรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
มาตรฐานระหว่างประเทศโดยผ่านหน่ วยรับรองทีเ่ ป็ นบุคคลทีส่ าม (Third party) มีขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับ
เกษตรกรรายย่อยทัง้ จากเงือ่ นไขทีย่ ุง่ ยาก งานเอกสารและค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง จึงกลายเป็ น
อุปสรรคในการเข้าสูต่ ลาดเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรรายย่อย (Nelson et al., 2016; Nelson et al.,
2010; Sacchi, Caputo, & Nayga, 2015)
จากข้อจ�ำกัดในการขอรับรองเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรรายย่อย ท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียท์ างเลือกซึง่ มุง่ เน้นการส่งเสริมตลาดในท้องถิน่ นันคื
่ อ ระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม
17
(Participatory guarantee systems: PGS) ซึง่ เป็ นการประกันคุณภาพในระดับท้องถิน่ ทีผ่ มู้ สี ่วน
ได้สว่ นเสียร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ น้ึ ให้เหมาะสมกับชุมชนและบริบททางสังคม (Home
et al., 2017; Nelson et al., 2016; Nelson et al., 2010; Sacchi et al., 2015) ในประเทศไทย มูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทย (TOAF) ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดนิ โดยการสนับสนุ นจากธนาคารพัฒนา
แห่งเอเชีย ได้พฒ
ั นา PGS ภายใต้หลักการของสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM) และประยุกต์
ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติไทย เพือ่ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยในท้องถิน่ ให้เข้าสูต่ ลาดเกษตร
อินทรียโ์ ดยใช้ฉลากรับรองเดียวกัน เพือ่ สร้างความน่ าเชื่อถือและชีถ้ งึ คุณภาพสินค้า (ดุสติ อธินุวฒ
ั น์
และคณะ, 2559)
การตอบสนองของผูบ้ ริโภคว่าการรับรองด้วย PGS นัน้ มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ สินค้าอาหารเพียงใด
และให้คุณค่าเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ ทีม่ อี ยู่ในตลาด จะเป็ นข้อมูลให้
ภาครัฐ เกษตรกรและเครือข่ายในการวางแผนการตลาดและนโยบายส่งเสริม PGS ทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกร
รายย่อยมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริม
การเกษตรทีย่ งยื
ั ่ นและการลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร ตามเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals: SDG) (United Nations, 2015)
การศึกษาทีเ่ น้นพิจารณาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารทีม่ ฉี ลาก PGS ทีผ่ ่านมา พบเพียงงานของ
Sacchi et al. (2015) ส�ำหรับในประเทศไทยพบเพียงการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อฉลาก
ซึง่ เป็ นระบบการรับรองโดยบุคคลทีส่ าม (Wongprawmas & Canavari, 2017) และความเต็มใจจะจ่าย
ต่อสินค้าอาหารปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ (Posri, Shankar, & Chadbunchachai, 2006;
Sriwaranun et al., 2015) โดยยังไม่พบการพิจารณาการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าทีม่ ฉี ลาก
PGS
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การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์หลักคือ วิเคราะห์ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ ริโภคต่อ
ผักสดทีม่ กี ารรับรอง PGS ด้วยวิธี Choice experiment (CE) ซึง่ เป็ นวิธกี ารศึกษาความพึงพอใจจาก
การสอบถามโดยตรงกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ (State preference) จากสถานการณ์สมมติ เนื่องจากการรับรอง
PGS ยังไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายโดยทัวไป
่ โดยใช้ผกั กาดขาวปลีสดในการศึกษา ซึง่ สามารถรับประทาน
ทัง้ สด และใช้ประกอบอาหาร และเป็ นผักทีน่ ิยมบริโภคเป็ นอันดับทีส่ องส�ำหรับผูม้ อี ายุ 3 ปี ขน้ึ ไป
(ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) ด�ำเนินการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคจากแหล่ง
จ�ำหน่ ายในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรทีเ่ ป็ นกลุ่มน� ำร่อง PGS โดยเป็ นตัวแทนตลาด
ท้องถิน่ และในกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นตัวแทนตลาดเมือง
เนื้อหาต่อไปของบทความประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเป็ นทีม่ าของการออกแบบ
การศึกษา 2) การอธิบายกรอบทฤษฎีของ CE 3) วิธกี ารด�ำเนินงานวิจยั ทัง้ การออกแบบการทดลอง
ทางเลือก แบบจ�ำลองทีใ่ ช้และการรวบรวมข้อมูล 4) ผลการศึกษา และ 5) อภิปรายผลและสรุป
2.  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
การศึกษาในต่างประเทศที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคพึงพอใจและยินดีท่จี ะจ่ายส่วนเพิม่ ให้
ผักและผลไม้ทป่ี ลอดภัยจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื (Baker, 1999; Boccaletti & Nardella, 2000)
การศึกษาในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เช่น งานของ Posri et al. (2006) ทีพ่ บว่า ผูบ้ ริโภคเต็มใจ
จะจ่ า ยเพิ่ม ขึ้น หากผัก กาดขาวปลีส ดมีก ารรับ รองว่ า ปลอดภัย จากสารพิษ ตกค้า ง และงานของ
Wongprawmas and Canavari (2017) ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคเต็มใจจะจ่ายเพิม่ ขึน้ หากผักกาดขาว
ปลีสดมีฉลาก Qmark ซึ่งเป็ นการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) ของไทย
นอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคยังเต็มใจจะจ่ายส่วนเพิม่ แม้จะเป็ นการกล่าวอ้างว่าเป็ นผักปลอดภัย
นอกจากเรือ่ งความปลอดภัยทางอาหาร ในประเทศพัฒนาแล้วผูบ้ ริโภคยังให้คณ
ุ ค่ากับคุณลักษณะของ
สินค้าด้านจริยธรรมในกระบวนการผลิตทีค่ �ำนึกถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ สินค้าเกษตรอินทรีย์
และสินค้าทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ  รวมถึงการค้าทีเ่ ป็ นธรรม (Akaichi et al. 2016; Yiridoe,
Bonti-Ankomah, & Martin, 2005) ในประเทศก�ำลังพัฒนาเมือ่ ผูบ้ ริโภคมีรายได้สงู ขึน้ ก็จะมีแนวโน้ม
บริโภคอาหารที่มคี ุณภาพสูงขึน้ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางอาหารและการผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะส่งผลต่อความยังยื
่ นทางการเกษตร (Yu, Gao, & Zeng, 2014) งานของ Yu et
al. (2014) และ Hadi et al. (2010) ชีว้ า่ ผูบ้ ริโภคในประเทศจีนและมาเลเซีย ตามล�ำดับ มีความเต็มใจ
จะจ่ายเพิม่ ขึน้ ให้กบั ผักอินทรีย์ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยของ Sriwaranun et al. (2015)
ทีพ่ บว่า ผูบ้ ริโภคเต็มใจจะจ่ายเพิม่ ขึน้ ให้กบั สินค้าเกษตรอินทรียท์ งั ้ ผักคะน้าสด ข้าวและเนื้อสุกร
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ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจและเต็มใจจะจ่ายต่อฉลากหรือสัญลักษณ์ (Logo) การรับรอง
เกษตรอินทรียข์ องแต่ละองค์กรทัง้ จากภาครัฐและเอกชนแตกต่างกัน แสดงให้เห็นในงานของ Janssen
and Hamm (2012) และ Van Loo et al. (2011)
การศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่เป็ นความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายต่อการรับรองมาตรฐาน
โดยบุคคลทีส่ าม การศึกษาพฤติกรรมการซือ้ อาหารทีร่ บั รองด้วย PGS ของผูบ้ ริโภค พบเพียงงานของ
Sacchi et al. (2015) ซึง่ ได้วเิ คราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกซือ้ สินค้าอาหารอินทรียท์ ม่ี ฉี ลาก PGS
พบว่า นอกจากอายุและการมีงานท�ำแล้ว ผูท้ ร่ี คู้ วามหมายของฉลาก PGS ผูท้ ซ่ี อ้ื สินค้าอาหารอินทรีย์
ทีต่ ลาดส�ำหรับเกษตรกร (Farmer’s market) เป็ นประจ�ำ  ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบทและชานเมืองจะ
มีแนวโน้มสูงขึน้ ทีจ่ ะซือ้ สินค้าดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานทีว่ า่ การมีแหล่งจ�ำหน่ ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในท้องถิน่ ท�ำให้ผูบ้ ริโภคเข้าถึงสินค้า PGS ได้ง่าย ย่อมส่งผลให้โอกาสในการซื้อเพิม่ ขึน้
และโดยทัวไป
่ PGS ถูกพัฒนาขึน้ ในพืน้ ทีช่ นบท ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคในชนบทจึงมีโอกาสสือ่ สารโดยตรงกับ
ผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นเครือข่าย PGS ได้งา่ ยกว่าผูอ้ าศัยในเมือง ซึง่ งานของ Nelson et al. (2016) อธิบายว่า
ความสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face) กับผูผ้ ลิตจะเพิม่ ระดับความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคต่อ PGS  
นอกจากคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางอาหารและสิง่ แวดล้อมทีก่ ล่าวถึงไปแล้ว ยังมี
ปจั จัยทีส่ ำ� คัญอื่น ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผักสดของผูบ้ ริโภค ได้แก่ รูปลักษณ์และความสด
ตราสินค้า และราคา (Hadi et al., 2010; Wongprawmas & Canavari, 2017) ในการศึกษาครัง้ นี้
ไม่ได้พจิ ารณาตราสินค้า เนื่องจากมุง่ เน้นพิจารณาการรับรอง PGS ซึง่ โดยทัวไปเป็
่
นระบบเพือ่ ส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้เข้าสูต่ ลาดเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาทีพ่ จิ ารณาอิทธิพลของการรับรอง PGS ต่อการเลือกซื้อผักและ
ผลไม้ แม้วา่ งานของ Wongprawmas and Canavari (2017) ใช้วธิ ี CE เพือ่ ประเมินความพึงพอใจ
โดยเปรียบเทียบของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อฉลาก Qmark และตราสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้
พิจารณาการรับรองเกษตรอินทรียท์ งั ้ จากบุคคลทีส่ ามและ PGS ขณะทีง่ านของ Posri et al. (2006)
และ Sriwaranun et al. (2015) ใช้วธิ ี Contingent valuation method (CVM) วิเคราะห์ความเต็มใจ
จะจ่ายต่ออาหารปลอดสารพิษและอินทรีย์ ตามล�ำดับ โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับการรับรองและ
คุณลักษณะอื่น การศึกษานี้จงึ ใช้วธิ ี CE เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อฉลาก PGS และ
การรับรองอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางอาหารและการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่
ในตลาด
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3. กรอบแนวคิ ดและทฤษฎี (Theoretical Framework)
CE ใช้แนวคิดของทฤษฎีผูบ้ ริโภคของ Lancaster (1966) ที่ว่าการตัดสินใจบริโภคสินค้ามาจาก
การได้รบั อรรถประโยชน์จากคุณลักษณะของสินค้า โดยมีแบบจ�ำลองความพึงพอใจแบบสุม่ (RUM)
เป็ น พื้น ฐานทางเศรษฐมิติ (McFadden, 1974) ซึ่ง RUM มีข้อ สมมติว่า ผู้บ ริโ ภค n จะได้ร บั
อรรถประโยชน์ จ ากสิน ค้า j ภายใต้ส ิน ค้า ทัง้ หมด J ทางเลือ ก ในสถานการณ์ ท่ี t ซึ่ง ฟ งั ก์ช นั
อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Unjt) ถูกก�ำหนดด้วยส่วนทีส่ งั เกตได้ (Vnjt) และส่วนทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้
( ε njt ) เมือ่ Vnjt = β X njt โดย Xnjt คือเวกเตอร์คุณลักษณะของสินค้า j โดยที่ คือเวกเตอร์สมั ประสิทธิ ์
ของคุ ณ ลัก ษณะที่แ สดงถึง ความพึง พอใจของบุ ค คลต่ อ คุ ณ ลัก ษณะสิน ค้า และสมมติใ ห้ฟ งั ก์ช นั
อรรถประโยชน์เป็ นเส้นตรง แสดงได้ดงั นี้

Unjt β Xnjt + ε njt
											=

(1)

โดยบุคคล n จะเลือกสินค้า i เมื่อ Unit > Unjt โดย i, j ∈J และ i≠j ซึง่ เป็ นทางเลือกทีท่ ำ� ให้ได้รบั
อรรถประโยชน์ระดับสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ภายใต้งบประมาณทีม่ จี ำ� กัด (McFadden, 1974; Train,
2009)
หากสมมติให้ ε njt (เมือ่ j = 1, 2,…, J) เป็ นค่าคลาดเคลือ่ นอย่างสุม่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับศูนย์ มีการแจกแจง
เป็ นอิสระและมีลกั ษณะเหมือนกัน (Independently and identically distributed: IID) และมีการแจกแจง
แบบ Extreme value type I จะสามารถประมาณการได้ดว้ ยแบบจ�ำลอง Conditional logit (CL)
โดยมีขอ้ สมมติทส่ี ำ� คัญคือ ความพึงพอใจของบุคคลต่อคุณลักษณะอยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน และทางเลือก
ต่างๆ เป็ นอิสระต่อกันในมุมมองของผูเ้ ลือก (Independence from irrelevant alternatives: IIA) แบบ
จ�ำลองทีย่ ดื หยุ่นมากกว่า CL คือ Random parameter logit (RPL) ซึง่ มีขอ้ สมมติเกีย่ วกับ β เป็ น
เชิงสุม่ ขึน้ อยูก่ บั การแจกแจงของสัมประสิทธิ ์ ซึง่ RPL พิจารณาความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างของบุคคลได้
(Train, 2009)
เมือ่ บุคคล n เลือกทางเลือกที่ i  โดยแต่ละบุคคลจะต้องเลือก t ครัง้ ตามสถานการณ์ในชุดทางเลือก
เมือ่ ε njt มีคุณสมบัติ IID และแจกแจงแบบ Extreme value type I และมี β เป็ นเชิงสุม่ แสดงความ
น่ าจะเป็ นในการเลือกของ RPL ได้ดงั นี้ (Train, 2009)
					 		 Pnit = ∫









exp( β nXnit )  f ( β | θ)dβ
    

J
∑ j =1exp( β nXnjt) 


(2)
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เมือ่ β n ถูกก�ำหนดโดยฟงั ก์ชนั ความหนาแน่ น f( β |θ) โดย θ เป็ นพารามิเตอร์ของการแจกแจงของ  
ในที่น้ีสมมติให้ เป็ นเชิงสุ่มที่มกี ารแจกแจงแบบปกติซ่งึ มี θ เป็ นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วม  
เนื่องจาก β n ไม่สามารถสังเกตได้ ในกรณีน้ีฟงั ก์ชนั ความน่ าจะเป็ นท�ำการปริพนั ธ์โดยตรงไม่ได้
การประมาณการ (2) จะใช้วธิ ี Simulated maximum likelihood ซึ่งเป็ นการสุ่มค่าสัมประสิทธิ ์ใน
การประมาณการ (Train, 2009)
เมื่อฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมอยู่ในรูปเส้นตรงจะได้ค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ ของรายได้เป็ น
ค่าคงที่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงเพียงคุณลักษณะเดียวจะสามารถค�ำนวณความเต็มใจจะจ่าย
ส่วนเพิม่ (MWTP) จากอัตราส่วนเพิม่ ของการทดแทนกัน (Marginal rate of substitution) ซึง่ ก็คอื
ค่าลบของอัตราส่วนของสัมประสิทธิของคุ
(A. R. Hole, 2007)
์ ณลักษณะต่อสัมประสิทธิของราคา
์
โดยใช้คา่ สัมประสิทธิ ์ทีไ่ ด้จากการประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์มาค�ำนวณ
4. วิ ธีการด�ำเนิ นงานวิ จยั (Methods)
4.1 การก�ำหนดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ
ก�ำหนดจากการทบทวนวรรณกรรมของ Hadi et al. (2010), Posri et al. (2006), Sriwaranun et al.
(2015) และ Wongprawmas and Canavari (2017) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการรับรองมาตรฐานและปจั จัย
ส�ำ คัญ อื่น ๆ ที่ส่ง ผลต่ อ การเลือ กซื้อ ผัก สดของผู้บ ริโ ภค คุณ ลัก ษณะและระดับ คุณ ลัก ษณะที่ใ ช้
ในการศึกษา ได้แก่ ราคา ฉลากรับรอง และความสด แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ราคา เป็ นราคาขายปลีกของผักกาดขาวปลีสด แบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ 16, 32, 48 และ 64 บาทต่อ
กิโลกรัม ใช้แนวคิดการก�ำหนดระดับของราคาจากงานของ Wongprawmas and Canavari (2017)
โดยลดราคาลงร้อยละ 50 เพิม่ ราคาขึน้ ร้อยละ 50 และ 100 จากค่าเฉลีย่ ของราคาผักกาดขาวปลีคดั
ในตลาดทัวไปในกรุ
่
งเทพฯ (ค่าเฉลีย่ =32 บาทต่อกิโลกรัม) สืบค้นราคาจากกรมการค้าภายใน เมือ่ 26
เมษายน พ.ศ.2561 ซึง่ เป็ นการสร้างช่วงของระดับของราคาทีจ่ ะน�ำไปสร้างชุดทางเลือกให้ผบู้ ริโภค
เลือกตอบ
ฉลากรับรอง เป็ นการแสดงการรับรองเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของแต่ละองค์กรทัง้ จากภาครัฐ
และเอกชน แบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ 1) ไม่ม ี 2) Qmark ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นฉลาก
รับรองมาตรฐาน GAP ของไทย 3) OT เป็ นฉลากรับรองเกษตรอินทรียต์ ามมาตรฐานของส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึง่ เป็ นภาครัฐ 4) OACT เป็ นฉลากรับรองเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานของส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT) ซึง่ เป็ นองค์กรเอกชน 5) IFOAM_OACT
เป็ นการรับรองเกษตรอินทรียต์ ามมาตรฐานของ IFOAM ซึง่ ต้องแสดงตราสัญลักษณ์รว่ มกับของ ACT
ทีเ่ ป็ นหน่ วยรับรองในประเทศไทย 6) PGS เป็ นฉลากการเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมของ TOAF
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างฉลากรับรองที่ใช้ในการศึกษา
ภาพที่ 1 ตัวอย่างฉฉลากรับรองทีที่ใช้ในการศึกกษา
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4.2 การออกแบบชุดทางเลือก
เมื่อก�ำหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะแล้ว จะสร้างทางเลือกทัง้ หมดได้ (Full factorial)
4x6x3=72 ทางเลือก เพื่อลดการใช้เวลาและความเหนื่อยล้าในการเลือกทางเลือกที่มจี �ำนวนมาก
ซึง่ เป็ นไปได้ยากในการปฏิบตั ิ จึงใช้วธิ ี Efficient design สร้างชุดทางเลือก ซึง่ มีแนวคิดในการสร้าง
ชุดทางเลือกทีท่ �ำให้ขนาดของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (variance-covariance
matrix) ของ β น้อยทีส่ ดุ โดยใช้คำ� สัง่ dcreate ในโปรแกรม Stata (Hole, 2017) ซึง่ ใช้ Modified
Fedorov algorithm ในการสร้างชุดทางเลือก
การสร้างชุดทางเลือกในขัน้ แรก เนื่องจากไม่ทราบค่า β จึงใช้การศึกษาน�ำร่อง (Pilot study) จ�ำนวน
ตัวอย่าง 60 ราย ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและนครปฐม จังหวัดละ 30 ราย ชุดทางเลือกในการศึกษา
น� ำร่องใช้วธิ ี Orthogonal design เพื่อลดจ�ำนวนทางเลือก ได้ 32 ทางเลือก แนวคิดหลักของ
Orthogonal design คือการสร้างทางเลือกโดยไม่ให้คณ
ุ ลักษณะมีความสัมพันธ์กนั ซึง่ มักจะเกิดปญั หา
การซ�้ำกันของระดับคุณลักษณะ (Overlap) รวมถึงความสมดุลของคุณลักษณะ (Johnson et al., 2013)
ชุดทางเลือกทีแ่ สดงจะมีผลในการระบุความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค จึงตัดทางเลือกทีซ่ ้ำ� กัน 4 ทางเลือก
เพื่อความสมดุลของคุณลักษณะ ซึ่งเหลือ 28 ทางเลือก และจับคู่ทางเลือกได้ 14 ชุดทางเลือก
แบ่งกลุ่มชุดทางเลือกเป็ น 2 กลุ่ม โดยผูบ้ ริโภคตอบเพียง 1 กลุ่มชุดทางเลือก ซึง่ มีการเพิม่ ทางเลือก
ในการไม่ซอ้ื เข้าไปในทุกชุดทางเลือก
ขัน้ ตอนทีส่ อง ใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาน�ำร่องมาประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ ด้วยแบบจ�ำลอง
CL ซึง่ Bliemer and Rose (2010) แสดงให้เห็นว่า การออกแบบชุดทางเลือกโดยใช้สมั ประสิทธิ ์ที่
ประมาณค่าได้จาก CL สามารถใช้งานได้ดสี ำ� หรับ RPL (หรือ Mixed logit) แม้จะมีความแตกต่างใน
ตัวประมาณค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมเชิงเส้นก�ำกับ (Asymptotic variance-covariance
estimator) และใช้สมั ประสิทธิที์ ไ่ ด้เป็ นค่าตัง้ ต้น (Prior) ในการสร้างชุดทางเลือกด้วยวิธี Efficient
design โดยพิจารณาเฉพาะอิทธิพลหลัก (Main effects) และก�ำหนดชุดทางเลือกเป็ น 2 กลุ่ม ในแต่ละ
กลุ่มมี 8 ชุดทางเลือก นอกจากนี้ มีการเพิม่ ทางเลือกทีจ่ ะไม่ซ้อื ในแต่ละชุดทางเลือกส�ำหรับผูท้ ไ่ี ม่
พึงพอใจทางเลือกทีน่ �ำเสนอให้เพื่อเพิม่ ความสมจริงในสถานการณ์สมมติ โดยผูบ้ ริโภคตอบเพียง 1
กลุ่มชุดทางเลือก โดยใช้การสุม่ ในแต่ละชุดทางเลือกเพือ่ ลดอิทธิพลของการจัดเรียงล�ำดับ (Loureiro
& Umberger, 2007)
ในชุดทางเลือกมีการใช้รปู ภาพสินค้าและคุณลักษณะแสดงประกอบในการสัมภาษณ์ เนื่องจากการน�ำ
เสนอมีผลต่อความเต็มใจจะจ่าย โดยเฉพาะในกรณีการให้คุณค่าภายใน (Intrinsic value) ของสินค้า
ส�ำหรับกรณีน้ีคอื ความสดของผักซึง่ ใช้เพียงการน�ำเสนอด้วยการพูดนัน้ ไม่เพียงพอ (Wongprawmas
& Canavari, 2017) และเพือ่ ลดความเอนเอียงจากสถานการณ์สมมติ (Hypothetical bias) ทีอ่ าจเกิด
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คือความสดของผักซึง่ ใช้เพียงการนําเสนอด้วยการพูดนัน้ ไม่เพียงพอ (Wongprawmas & Canavari, 201)
และเพือ่ ลดความเอนเอียงจากสถานการณ์สมมติ (Hypothetical bias) ทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงใช้คาํ ชีแ้ จง (Cheap
ขึน้ จึงใช้อธิคบำ� ชีายกั
แ้ จงบผู(Cheap
talkก่อscript)
อธิบายกัอ่ ขอให้
บผูถ้ ูกตสัอบโดยคํ
มภาษณ์
่อขอให้ตอบโดย
talk script)
ถ้ ูกสัมภาษณ์
นการทดลองเพื
านึกง่อถึนการทดลองเพื
งความสมจริง (Carlsson,
ค�ำนึง&ถึงJohan
ความสมจริ
ง (Carlsson,
Frykblom,
Lagerkvist,
2005) Frykblom, & Johan Lagerkvist, 2005)

แบบจ�
ำลองที
่ใช้ในการศึ
4.3 4.3
แบบจํ
าลองที
่ใช้ในการศึ
กษา กษา
น่ ้ใี ช้แาลอง
บบจ�RPL
ำลอง RPL
วิเคราะห์
ชนั อรรถประโยชน์
างอ้อมของผู
บ้ ริข่ โภคที
คุณลักษณะ
ในทีน่ ในที
้ีใช้แบบจํ
วิเคราะห์
ฟงั ก์ชฟนั งั ก์อรรถประโยชน์
ทางอ้ทอมของผู
บ้ ริโภคที
น้ึ อยู่กข่ บั น้ึ คุอยู
ณก่ลักบั ษณะ
ฉลากการรั
บรอง และความสด
โดยในการออกแบบชุ
ดทางเลื
อกได้อเกที
พิม่ จ่ ทางเลื
กที่อจ่ความ
ะไม่ซอ้ื เพือ่
ราคา ราคา
ฉลากการรั
บรอง และความสด
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ดทางเลือกได้
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อกที
ป่ รากฏในชุ
สมจริความสมจริ
ง ในการทดลอง
สําหรับ สถานการณ์
่ผี ู้บ ริโภคไม่ทพผ่ี งึ พอใจในทางเลื
อกที่ป รากฏในชุ
ด ทางเลื
อ กที่ ดทาง
เลือกทีและสมมติ
น่ �ำเสนอให้
นเชิ
เท่ากัตบิ IID
ศูนและ
ย์ มีคExtreme
ุณสมบัตValue
ิ IID และ
สุม่ εค่าnjtเฉลีเป็ย่ เท่
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มีคณ
ุ ย่ สมบั
TypeExtreme
I
นําเสนอให้
ให้ และสมมติ
n jt เป็ นเชิใงห้
Value Type I แสดงสมการอรรถประโยชน์
ทางอ้อมได้ดงั นี้
แสดงสมการอรรถประโยชน์
ทางอ้อมได้ดงั นี้

0No _ buy nit  Pnit  nc Xncit  nf Xnitf nit
			 		 Unit 

(3) (3)

ให้ No_buy
เป็ นตัวเป็
แปรหุ
มีค่าเป็น่ นมีค1 า่ เมื
สัมอ่ ภาษณ์
อกทางเลื
จ่ ะไม่ซอกที
้อื และมี
น 0 เมืค่อา่ เป็
ให้ No_buy
นตัว่นแปรหุ
เป็่อนผูถ้ 1ูกเมื
ผูถ้ กู สัเมลืภาษณ์
เลือกที
กทางเลื
จ่ ะไม่คซา่ เป็
อ้ื และมี
เป็นน 0 เมือ่
c
f
c
0อคื่นื อโดย
กรณีอเป็
น่ื นโดย
ค่าคงทีβข0่ องทางเลื
อกที
จ่ ะไม่ซ้อื อโดยที
Pnit คืซออ้ื ราคาของผั
สด กXกาดขาวปลี
คือค่าคงที
ข่ องทางเลื
กทีจ่ ่ ะไม่
โดยที่ Pnitกคืกาดขาวปลี
อราคาของผั
กรณี
nit และ Xnit สด X nit
c
f
และ ขXองฉลากรั
ของฉลากรับตามลํ
รองและความสด
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ธิ ์ของราคา
คือเวกเตอร์
บรองและความสด
าดับ โดยมี เป็ตามล�
นสัมำประสิ
ธิของราคา
และ ทnf เป็
น
์ δ เป็มีนสัnมประสิ
nit คือเวกเตอร์
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เวกเตอร์
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มั ประสิ
ธิ ์ของคุณลักษณะดั
งกล่
การลงรหัสข้อมูลใช้ Effect coding โดยกําหนดให้เป็ น 1 เมือ่ ตัวแปรทีส่ นใจศึกษาปรากฏในทางเลือก ให้
เป็ น -1การลงรหั
เมือ่ เป็ นตัสวข้แปรฐานและเป็
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ว่าการใช้
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์
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โดยก�
เป็ นDummy
1 เมือ่ ตัcoding
วแปรทีจะอธิ
ส่ นใจศึ
กษาปรากฏในทางเลื
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ั
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า่ คงที
การใช้ Dummy นcoding
มีแนวโน้
ทีจ่ วะทํ
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ธิพลบายค่า
ให้เมืเป็่อนมีค-1
เมืใ่ ่อนฟ
เป็งนก์ตัชวนั แปรฐานและเป็
0 ในกรณี
อ่นื มแม้
่าการใช้
Dummy
coding
ของตัวสัแปรและค่
No_Buy
(Bech
& งGyrd‐Hansen,
2005) coding มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้เกิดการ
ั ก์ชนั การใช้ Dummy
มประสิทาธิคงที
ย แต่
เมื่อมีคได้่าคงที
ใ่ นฟ
์ได้งข่ ่าอง

สับสนระหว่างอิทธิพลของตัวแปรและค่าคงทีข่ อง No_Buy ได้ (Bech & Gyrd‐Hansen, 2005)

กํา หนดให้เ ป็ น สัมประสิท ธิค์ ุณลักษณะเป็ น เชิง สุ่ม และแจกแจงแบบปกติ ยกเว้น สัม ประสิทธิข์ องราคา
กําหนดให้
เป็นค่าคงที
หลีกเลีทย่ ธิงสั
ทธิของราคาที
นค่าบวกและสะดวกในการคํ
ใจ
์ นเชิงสุม่ เ่ ป็และแจกแจงแบบปกติ
ก�ำหนดให้
เป็ นเ่สัพืมอ่ ประสิ
คุ์ ณมประสิ
ลักษณะเป็
ยกเว้านวณความเต็
นสัมประสิทมธิของราคา
์
จะจ่ายก�ำซึหนดให้
ง่ ค่าทีไ่ เด้ป็จนะมีค่กาคงที
ารแจกแจงตามสั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ของคุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
(Lim,
Hu,
Maynard,
&
Goddard,
์
เ่ พือ่ หลีกเลีย่ งสัมประสิทธิของราคาที
เ่ ป็ นค่าบวกและสะดวกในการค�ำนวณความ
์
2013)
เต็มใจจะจ่าย ซึง่ ค่าทีไ่ ด้จะมีการแจกแจงตามสัมประสิทธิของคุ
์ ณลักษณะ (Lim, Hu, Maynard, &
การศึกษานี้ใช้วธิ ี Simulated maximum likelihood ประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อม โดยการ
Goddard, 2013)
สุ่ม 1,000 ครัง้ ด้วยวิธสี มุ่ แบบฮาลตัน (Halton draws) และใช้ Likelihood ratio test ทดสอบว่าสัมประสิทธิ ์
จากการประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเท่ากันหรือไม่ เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิจาก
์

การศึกษานี้ใช้วธิ ี Simulated maximum likelihood ประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อม โดย
การสุม่ 1,000 ครัง้ ด้วยวิธสี มุ่ แบบฮาลตัน (Halton draws) และใช้ Likelihood ratio test ทดสอบว่า
สัมประสิทธิ ์จากการประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเท่ากันหรือไม่ เมือ่ ได้คา่
สัมประสิทธิ ์จากการประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมแล้ว สามารถค�ำนวณความเต็มใจจะ
จ่ายส่วนเพิม่ (MWTP) ต่อคุณลักษณะ k ได้ดงั นี้

การประมาณการฟ
งั ก์ชนั อรรถประโยชน์
ทางอ้Review
อมแล้ว สามารถคํานวณความเต็มใจจะจ่ายส่วนเพิม่ (MWTP)
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ต่อคุณลักษณะ k ได้ดงั นี้

					 				 MWTPk   (  k   ref )    

(4)

(4)

คือสัทมธิประสิ
ษณะ kคือและ
คือสัมทประสิ
คืองระดั
ของคุ
ษณะณkลักและ
สัมประสิ
ธิของราคา
และ  rδe f คืและ
อระดัβบrefอ้างอิ
ใน บอ้างอิง
เมือ่ k เมืคือ่ อสัβมkประสิ
์ ทณธิลัก์ของคุ
์ ทธิ ์ของราคา
Effectสามารถคํ
coding าสามารถค�
ำนวณได้
จากค่าลบของผลรวมของสั
ไ่ ม่งใช่ซึรง่ จะ
ะดับอ้างอิง
กรณีใช้ในกรณี
Effect ใช้coding
นวณได้จากค่
าลบของผลรวมของสั
มประสิทธิที์ ไ่ ม่มใประสิ
ช่ระดัทบอ้ธิาที์ งอิ
ง่ จะแตกต่าdummy
งจากการใช้
coding
บอ้างอิ
งเป็ นศูetนย์al.,
เสมอ
(Hauber
al., 2016)
แตกต่าซึ
งจากการใช้
codingdummy
ทีม่ คี ่าระดั
บอ้างอิงทีเป็ม่ นคี ศูา่ ระดั
นย์เสมอ
(Hauber
2016)
โดยใช้ et
Delta
Delta
method
ในการค�
วงความเชื
อ่ มันของค่
่ ซึง่ A.าเฉลี
ของ MWTP
ซึง่เปรีA.ยR.
methodโดยใช้
ในการคํ
านวณช่
วงความเชื
่อมันของค่
่ ำนวณช่
าเฉลี
ย่ ของ MWTP
R. ย่ Hole
(200) ได้
บเทีHole
ยบ (2007)
วิธกี าร ได้
Delta,
Krinsky-Robb
และFieller,
Bootstrap
พบว่ามีความเหมาะสมและให้
ผลลัพบว่
พธ์ใกล้
ยงกัน
เปรียFieller,
บเทียบวิ
ธกี าร Delta,
Krinsky-Robb
และ Bootstrap
ามีเคคีวามเหมาะสมและ
ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน  

4.4 เครือ่ งมือและการรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี4.4
้ได้รเครื
บั การอนุ
ใิ ห้ดําเนินการศึกษาวิอจมูยั จากคณะกรรมการจริ
ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สถาบัน
่องมืมอตั และการรวบรวมข้
ล
พัฒนาการคุ
เลขทีห่ มนัตั งใิ สืห้อดสคม.
ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ซึง่ การเก็
การศึม้ กครองการวิ
ษานี้ได้รจบั ยั การอนุ
�ำเนิน594/2561
การศึกษาวิลงวั
จยั นจากคณะกรรมการจริ
ยธรรมการวิ
จยั บในมนุ ษย์
ข้อมูลเป็สถาบั
นการสันมพัภาษณ์
โดยใช้ม้ แครองการวิ
บบสอบถาม
วนหลั594/2561
ก ได้แก่ 1) ส่ลงวั
วนที
อก ซึพ.ศ.
ง่ 2561
ฒนาการคุ
จยั ประกอบด้
เลขทีห่ นัวงยสื2อ ส่สคม.
นทีเ่ ป็่ น28ชุดสิทางเลื
งหาคม
มีคาํ ชีแ้ จงและการอธิ
ปให้มผถู้ภาษณ์
ูกสัมภาษณ์
ข้าใจเป็ นอย่างดี
ก่อนการทดลองเนื
่องจากจะส่
ซึง่ การเก็บข้บอายโดยสรุ
มูลเป็ นการสั
โดยใช้ได้แเบบสอบถาม
ประกอบด้
วย 2 ส่วนหลั
ก ได้แงก่ผลต่
1) ส่อวนทีเ่ ป็ น
การระบุชุคดวามพึ
ให้ผกั สดแตกต่
างกันเพีปยงคุ
ต่ ้องการทดสอบ
และใช้
ทางเลืงพอใจ
อก ซึง่ โดยสมมติ
มีคำ� ชีแ้ จงและการอธิ
บายโดยสรุ
ให้ณ
ผถู้ ลักู กสัษณะที
มภาษณ์
ได้เข้าใจเป็นอย่
างดีรกูปอ่ ภาพ
นการทดลอง
ประกอบการสั
ม
ภาษณ์
2)
ส่
ว
นคํ
า
ถามที
เ
่
กี
ย
่
วกั
บ
ทั
ศ
นคติ
ซึ
ง
่
การวั
ด
ทั
ศ
นคติ
เ
ป็
น
การให้
ค
ะแนน
1-5
จาก ต่ อ้ งการ
เนื่องจากจะส่งผลต่อการระบุความพึงพอใจ โดยสมมติให้ผกั สดแตกต่างกันเพียงคุณลักษณะที
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ ผักสด และข้อมูลประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจด้วย โดย
ทดสอบ และใช้รปู ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 2) ส่วนค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับทัศนคติ ซึง่ การวัดทัศนคติ
ได้มกี ารทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผูบ้ ริโภคจํานวน 30 ราย เพือ่ ปรับแบบสอบถามให้เข้าใจได้ง่าย
เป็ นการให้คะแนน 1-5 จากผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผักสด และข้อมูล
และกระชับ รวมถึงปรับแก้ชุดทางเลือกเพื่อแก้ปญั หาทางเลือกทีโ่ ดดเด่น และปรับรูปภาพให้มคี วามชัดเจน
ประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจด้วย โดยได้มกี ารทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผูบ้ ริโภคจ�ำนวน
มากขึน้ ก่อนนําไปใช้ในการศึกษานําร่อง (Pilot study) และการศึกษาเต็มรูปแบบ

30 ราย เพือ่ ปรับแบบสอบถามให้เข้าใจได้งา่ ยและกระชับ รวมถึงปรับแก้ชุดทางเลือกเพือ่ แก้ปญั หา
18 ำร่อง (Pilot
ทางเลืบอกที
และปรับรูปงภาพให้
ดเจนมากขึ
นน�ำไปใช้ตลาดสี
ในการศึ
ดํา เนิ นการเก็
ข้อ มูโ่ ดดเด่
ล ผู้บรินโภคตามแหล่
จําหน่ ามยผัคี วามชั
ก และผลไม้
สด ได้น้ แก่ก่อตลาดสด
เ ขียกวษาน�
และ
study)
และการศึ
ก
ษาเต็
ม
รู
ป
แบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดําเนินการในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2561 โดยให้พนักงานที่

ผ่านการฝึกอบรมแล้วสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุม่ เป้าหมาย ในทีน่ ้คี อื ผูบ้ ริโภคผักสดและเคยซือ้ ผักกาดขาวปลี
18
เนิน้อการเก็
บข้อมูกลของครั
ผูบ้ ริโภคตามแหล่
ำหน่18ายผั
ได้แก่ ตลาดสด
สดที่เป็ด�นำคนซื
อาหารหลั
ว เรือ น และมีงอจ�ายุ
ปี ขก้นึ และผลไม้
ไป ซึ่ง ผู้บสริดโ ภคจะถู
ก ขอให้เ ลือตลาดสี
กตอบชุเขีดยว และ
ปเปอร์
าร์เ่มก็ชุตด/ไฮเปอร์
เก็ตง้ หมด
ด�ำเนิน2 การในช่
วงเดืออนกั
นยายน –อพฤศจิ
โดยให้
ทางเลือซุกเพี
ยง 1มกลุ
ทางเลือกมาร์
จากทั
กลุ่มชุดทางเลื
ก รวบรวมข้
มูลผูบ้ ริกโายน
ภคได้2561
ทงั ้ หมด
610พนักงาน
้ าหมาย
่ ผ่ านนการฝึ
อบรมแล้
ว สั302
ม ภาษณ์
โ ดยตรงกั
่ ม เป308
ราย แบ่ทีงเป็
ในพืน้ ทีจ่ กงั หวั
ดนครปฐม
ราย และในพื
น้ ทีก่ รุบงกลุ
เทพฯ
ราย ในที่ น้ี ค ื อ ผู้ บ ริ โ ภคผัก สดและ

เคยซื้อผักกาดขาวปลีสดทีเ่ ป็ นคนซื้ออาหารหลักของครัวเรือน และมีอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป ซึ่งผูบ้ ริโภค
จะถูกขอให้เลือกตอบชุดทางเลือกเพียง 1 กลุ่มชุดทางเลือก จากทัง้ หมด 2 กลุ่มชุดทางเลือก รวบรวม
18
ตลาดทีม่ กี ารประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะว่ามีสนิ ค้าเกษตรอินทรียห์ รือปลอดภัยจากสารพิษจําหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค
ข้อมูลผูบ้ ริโภคได้ทงั ้ หมด 610 ราย แบ่งเป็ นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม 302 ราย และในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
308 ราย

18 ตลาดทีม่ กี ารประชาสัมพันธ์และสือ่ สารสาธารณะว่ามีสนิ ค้าเกษตรอินทรียห์ รือปลอดภัยจากสารพิษจ�ำหน่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภค
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ในจังหวัดนครปฐมรวบรวมข้อมูลในพืน้ ทีอ่ �ำเภอเมืองนครปฐมและอ�ำเภอสามพราน รวมถึงตลาดนัดสี
เขียว ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภคทีต่ ลาดสดได้ 102 ราย ตลาดสีเขียว 100
ราย และซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 100 ราย ทัง้ นี้หนึ่งในสองของตลาดสีเขียวทีไ่ ด้ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล มี “ตลาดสุขใจ” ซึง่ เป็ นตลาดสีเขียวทีเ่ กิดจากโครงการสามพรานโมเดลทีส่ นับสนุ น
เกษตรอินทรียแ์ ละต้องการหาช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึง่ มีเครือข่าย
เกษตรกรอยูใ่ นจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง และในแต่ละกลุ่มจะมีระบบการรับรองแบบมีสว่ น
ร่วมของตนเอง
ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ แบ่งพื้นที่รวบรวมข้อมูลเป็ น 6 กลุ่มเขต ตามการแบ่งกลุ่ม
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานเขต ได้แก่ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา
กลุม่ กรุงธนใต้ และกลุม่ กรุงธนเหนือ จากนัน้ เลือกเขตทีม่ ที งั ้ ตลาดสด ตลาดสีเขียว และซุปเปอร์มาร์เก็ต/
ไฮเปอร์มาร์เก็ตในพืน้ ทีข่ องแต่ละกลุ่มเขต ในกรณีกลุ่มเขตทีม่ ตี ลาดสีเขียวหลายแห่งจะเลือกสถานที่
ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้สะดวก เขตทีถ่ ูกเลือกในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ พญาไท/ปทุมวัน จตุจกั ร สวนหลวง
คลองเตย บางขุนเทียน และตลิง่ ชัน ตามล�ำดับ ซึ่งก�ำหนดโควตาในแต่ละเขตไว้เท่ากัน โดยท�ำ
การรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภคทีต่ ลาดสดได้ 103 ราย ตลาดสีเขียว 103 ราย และซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์
มาร์เก็ต 102 ราย
5. ผลการศึกษา (Results)
จากการรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภคทัง้ หมด 610 ราย ได้ตดั ข้อมูลผูบ้ ริโภค 2 รายในเบือ้ งต้น เนื่องจากไม่
ได้มวี ตั ถุประสงค์ในการซือ้ ผักสดเพือ่ บริโภคในครัวเรือนและตอบแบบสอบถามในส่วนชุดทางเลือกไม่
สมบูรณ์ ท�ำให้เหลือข้อมูลจากผูบ้ ริโภค 608 ราย ส�ำหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
ย่อยใช้วธิ ี Mann-Whitney U test โดยพิจารณาระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ระหว่างผูบ้ ริโภคใน
นครปฐมและกรุงเทพฯ พบว่า ผูบ้ ริโภคในนครปฐมมีอายุเฉลีย่ 43 ปี มากกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ
ทีม่ อี ายุเฉลีย่ 40 ปี และผูบ้ ริโภคในนครปฐมมีรายได้ครัวเรือนต่อจ�ำนวนสมาชิกเฉลีย่ 15,499 บาทต่อ
เดือน น้อยกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ 17,655 บาทต่อเดือน ขณะทีร่ ะดับการศึกษาและ
ปริมาณการซือ้ ผักกาดขาวปลีสดโดยเฉลีย่ 19 ไม่แตกต่างกันระหว่างผูบ้ ริโภคทัง้ สองจังหวัด โดยส่วน
ใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี และซือ้ ผักกาดขาวปลีสดเฉลีย่ 1.23 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เมือ่ พิจารณา
ลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มผูบ้ ริโภคตามแหล่งจ�ำหน่ ายที่ได้รวบรวมข้อมูล พบว่า ในภาพรวม
ผู้บ ริโ ภคที่ต ลาดสีเ ขีย วมีร ายได้ค รัว เรือ นต่ อ จ� ำ นวนสมาชิก สู ง ที่สุ ด รองลงมาคือ ผู้บ ริโ ภคที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสด ตามล�ำดับ (ตารางผนวกที่ 1)
19 ค�ำนวณจากความถีใ่ นการซือ้ กรณีตวั เลือก 1 ครัง้ /เดือน หรือน้อยกว่า ใช้คา่ 0.5 ครัง้ /เดือน, 2-3 ครัง้ /เดือน ใช้คา่ 2.5 ครัง้ /

เดือน, 1 ครัง้ /สัปดาห์ ไม่แปลงค่า, 2-3 ครัง้ /สัปดาห์ ใช้คา่ 2.5 ครัง้ /สัปดาห์, 4 ครัง้ /สัปดาห์ หรือมากกว่า ใช้คา่ 4.5 ครัง้ /สัปดาห์
โดยคิด 1 เดือน = 4.3 สัปดาห์ แล้วน�ำไปคูณกับปริมาณการซือ้ ผักกาดขาวปลีสดในแต่ละครัง้
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ผลการส�ำรวจทัศนคติ พบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริโภคมีความยินดีในการสนับสนุ นสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทีร่ บั รองโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน เพือ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรรายย่อย
เป็ นอย่างมาก โดยผูบ้ ริโภคในนครปฐมมีความยินดี (4.64 คะแนน) มากกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ (4.51
คะแนน) และเมื่อพิจารณากลุ่มผูบ้ ริโภคตามแหล่งจ�ำหน่ ายทีร่ วบรวมข้อมูล พบว่า ผูบ้ ริโภคทีต่ ลาด
สีเขียวมีความยินดีในการสนับสนุนประเด็นดังกล่าวมากกว่าผูบ้ ริโภคทีแ่ หล่งจ�ำหน่ายอืน่ ๆ นอกจากนี้
ในภาพรวมผูบ้ ริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากกว่าเรื่องสิง่ แวดล้อม โดยมีความกังวล
เกีย่ วกับสารเคมีตกค้างในผักสด (4.28 คะแนน) มากกว่าความกังวลเรือ่ งผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ในการผลิตต่อสิง่ แวดล้อม (4.18 คะแนน) โดยผูบ้ ริโภคในนครปฐมและกรุงเทพฯ มีระดับความกังวล
ต่อทัง้ สองประเด็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากลุ่มผูบ้ ริโภคตามแหล่ง
จ�ำหน่ าย พบว่า ผู้บริโภคที่ตลาดสีเขียวจะมีความกังวลมากกว่าผู้บริโภคที่แหล่งจ�ำหน่ ายอื่น ๆ
ในทัง้ สองประเด็นดังกล่าว (ตารางผนวกที่ 2)
ในภาพรวม No_buy ซึง่ เป็ นตัวแปรทีช่ ถ้ี งึ การไม่เลือกซือ้ เนื่องจากไม่ชอบทางเลือกทีน่ �ำเสนอให้มคี า่
สัมประสิทธิ ์เป็นลบ แสดงว่าผูบ้ ริโภคพึงพอใจคุณลักษณะทีม่ ใี นทางเลือกทีน่ �ำเสนอให้มากกว่าการไม่ซอ้ื
และค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร Fresh1 และ Fresh2 เมือ่ เทียบกับระดับอ้างอิงจะมีคา่ เป็ นลบ ชีว้ า่ หาก
ผักกาดขาวปลีสดมีวนั ทีเ่ ก็บเกีย่ วผ่านไปนาน ยิง่ จะท�ำให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคลดลงตามไปด้วย
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญกับความสดของผักมาก นอกจากนี้ สัมประสิทธิ ์ของราคามีคา่
เป็ นลบ แสดงว่าราคาทีส่ งู ขึน้ จะท�ำให้ผบู้ ริโภคมีระดับความพึงพอใจลดลง
จากการทดสอบสมมติฐานว่าสัมประสิทธิ ์ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริโภคในนครปฐมและกรุงเทพฯ เท่ากัน ด้วย
Likelihood ratio test ได้ค่า χ2 = -2(-4294.44-(-1996.04-2251.99)=92.82 (p-value<0.001) ซึง่
ปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ดังนัน้ จึงพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามพื้นที่จงั หวัดที่
รวบรวมข้อมูล ตารางที่ 2 แสดงผลการประมาณการฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมของผูบ้ ริโภคใน
นครปฐมและกรุงเทพฯ พบว่า ล�ำดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั จากฉลากต่าง ๆ แตกต่างกัน
ผูบ้ ริโภคในนครปฐมพึงพอใจผักกาดขาวปลีสดทีม่ ฉี ลาก PGS มากทีส่ ุด ขณะทีใ่ นกรุงเทพฯ ฉลาก
PGS ยังเป็ นรองฉลาก OT, IFOAM_OACT และ Qmark ชีใ้ ห้เห็นว่าในกรุงเทพฯ ฉลาก PGS มีโอกาส
ได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายเป็ นอย่างมากทีจ่ ะแข่งขันกับการรับรอง
อื่น ๆ

Development Economic Review 147

ตารางที่ 3 แสดงความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ ริโภคในนครปฐมและกรุงเทพฯ ต่อฉลากรับรอง พบว่า
ผูบ้ ริโภคในนครปฐมมีความเต็มใจจะจ่ายส่วนเพิม่ ให้กบั ผักกาดขาวปลีสดที่มฉี ลาก PGS สูงที่สุด
รองลงมาคือ OT ซึง่ มีคา่ เป็ น 29 และ 26 บาทต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ขณะทีใ่ นกรุงเทพฯ ฉลาก PGS
มีคา่ ความเต็มใจจะจ่ายส่วนเพิม่ ของผูบ้ ริโภคเท่ากับ 15 บาทต่อกิโลกรัม ต�่ำกว่าฉลาก OT, IFOAM_
OACT และ Qmark ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคในนครปฐมมีความเต็มใจจะจ่ายส่วนเพิม่ ต่อ
149
ผักกาดขาวปลีสดทีม่ ฉี ลาก PGS มีคา่ สูงกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ
ตารางที่ 2 ผลการประมาณการแบบจ�
ผลการประมาณการแบบจํ
าลองของกลุ่ม่มตัตัวอย่างแต่
ตารางที
ำลองของกลุ
งแต่ลละจั
ะจังงหวั
หวัดด

Mean

SD

Coef.
No_buy
ราคา
Qmark
OT
OACT
IFOAM_OACT
PGS
Fresh1
Fresh2

Qmark
OT
OACT
IFOAM_OACT
PGS
Fresh1
Fresh2
Log likelihood
Respondents

นครปฐม

กรุงเทพฯ

Std. Err.

Coef.

-3.388***
-0.042***
0.01
0.346***
-0.214***
0.102
0.469***
0.301***
-0.838***

0.1
0.004
0.0
0.083
0.083
0.08
0.083
0.046
0.01

-2.28***
-0.044***
0.12**
0.403***
-0.334***
0.201***
0.116
0.20***
-0.48***

0.143
0.003
0.02
0.08
0.04
0.06
0.06
0.042
0.064

-0.02
0.121
0.42***
0.535***
0.543***
0.309***
0.18***
-1996.044
302

0.29
0.583
0.14
0.124
0.131
0.08
0.02

0.034
0.158
-0.018
-0.16
0.398***
0.21**
0.653***

0.345
0.306
0.436
0.244
0.133
0.09
0.065

หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลําดับ

Std. Err.

-2251.991
306

หมายเหตุ: Reference
*, **, *** หมายถึ
ง มีนณยั ลัส�กษณะมี
ำคัญทางสถิ
levels ของคุ
ค่าเฉลีย่ ตดัทิ งร่ีนีะดั
้ บ 0.10, 0.05, 0.01 ตามล�ำดับ
              Reference
levels
ของคุ
ณ
ลั
ก
ษณะมี
ค
า
่
เฉลี
ดังบนีเกี้ ย่ ววันนี้: 0.53 (นครปฐม); 0.48 (กรุงเทพฯ)
ไม่มฉี ลาก: -0.20 (นครปฐม); -0.55 (กรุงเทพฯ),ย่ เก็
              ไม่มฉี ลาก: -0.720 (นครปฐม); -0.557 (กรุงเทพฯ), เก็บเกีย่ ววันนี้: 0.537 (นครปฐม); 0.478 (กรุงเทพฯ)
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่มตั่มวตัอย่วาอย่
ตารางที่ ่ 33 ความเต็
งในนครปฐมและกรุ
งเทพฯงเทพฯ
ตารางที
ความเต็มมใจจะจ่
ใจจะจ่ายของกลุ
ายของกลุ
างในนครปฐมและกรุ
นครปฐม
Qmark
OT
OACT
IFOAM_OACT
PGS

MWTP
1.686
25.569
12.128
19.15
28.535

[95% CI]
[11.143 24.229]
[19.00 32.132]
[5.45 18.99]
[12.41 26.689]
[20.680 36.390]

กรุงเทพฯ
MWTP
16.49
21.685
5.035
1.126
15.200

[95% CI]
[11.081 21.8]
[16.465 26.904]
[-0.046 10.116]
[11.888 22.363]
[9.468 20.931]

6. อภิ ปรายและบทสรุป (Discussion and Conclusions)
6. อภิ ปรายและบทสรุป (Discussion and Conclusions)
PGS เป็
นระบบการรับรองทางเลือกส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย ในการลดข้อจ�ำกัดทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดเกษตร
PGS เป็ นระบบการรับรองทางเลือกสําหรับเกษตรกรรายย่อย ในการลดข้อจํากัดทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดเกษตร
อินทรียจ์ ากระบบการรับรองมาตรฐานโดยบุคคลทีส่ าม การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาการตอบสนองของ
อินทรียจ์ ากระบบการรับรองมาตรฐานโดยบุคคลทีส่ าม การศึกษานี้มงุ่ เน้นศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริโภค
ผูบ้ ริโภคต่อฉลาก PGS ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ลุ่มเกษตรกรทีเ่ ป็ นเครือข่าย PGS
ต่อฉลาก PGS ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ลุ่มเกษตรกรทีเ่ ป็ นเครือข่าย PGS โดยใช้เป็ น
โดยใช้เป็ นตัวแทนตลาดท้องถิน่ และกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็ นตลาดเมือง ซึง่ จะเป็ นข้อมูลในการก�ำหนด
ตัวแทนตลาดท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครที่เป็ นตลาดเมือง ซึ่งจะเป็ นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
กลยุ
ทธ์ทางการตลาดและนโยบายส่งเสริม PGS ทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเข้าสูต่ ลาดเกษตร
การตลาดและนโยบายส่งเสริม PGS ทีจ่ ะทําให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเข้าสูต่ ลาดเกษตรอินทรียม์ ากขึน้
อินทรียม์ ากขึน้
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่าย พบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริโภคพึงพอใจและมีความเต็มใจ
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ตัวแปรและแบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการประมาณการจะมีความแตกต่างกัน
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ผู้บริโภคในนครปฐมซึ่งเป็ นตัวแทนตลาดท้องถิ่นมีความเต็มใจจะจ่ายเพิม่ ขึ้นร้อยละ 89 ส�ำหรับ
ผักกาดขาวปลีสดทีม่ ฉี ลาก PGS (จากราคาเฉลีย่ 32 บาท ในตลาดทัวไป)
่ สูงกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพฯ
ซึง่ มีความเต็มใจจะจ่ายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47 สอดคล้องกับการอธิบายของ Sacchi et al. (2015) ทีว่ า่
โดยทัวไป
่ PGS พัฒนาขึน้ ในพืน้ ทีช่ นบท ผูบ้ ริโภคในชนบทจึงมีโอกาสเข้าถึงสินค้าได้ง่ายกว่าและ
มีโอกาสสือ่ สารโดยตรงกับผูผ้ ลิตได้งา่ ยกว่าผูบ้ ริโภคในเมือง และคนในท้องถิน่ มีโอกาสทีจ่ ะสนับสนุ น
เศรษฐกิจท้องถิน่ ตนเองมากกว่าผูท้ อ่ี ยูใ่ นเมือง ยิง่ ไปกว่านัน้ การศึกษานี้ยงั พบว่าผูบ้ ริโภคในนครปฐม
ยังมีความเต็มใจจะจ่ายต่อฉลาก PGS มากกว่าฉลากรับรองอื่น ชีใ้ ห้เห็นว่า PGS มีโอกาสในตลาด
ท้องถิน่ มากกว่าตลาดเมือง ซึง่ ในกรุงเทพฯ ความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายส่วนเพิม่ ของผูบ้ ริโภคส�ำหรับ PGS
ยังเป็ นรองทัง้ OT, IFOAM_OACT และ Qmark แสดงให้เห็นว่าตลาดในเมืองมีความท้าทายสูงทีจ่ ะ
ได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้ ตลาดสีเขียวยังเป็ นแหล่งจ�ำหน่ ายที่ PGS จะมีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากผูบ้ ริโภค
ทีต่ ลาดสีเขียวมีทศั นคติทจ่ี ะสนับสนุ น PGS มีความกังวลในเรื่องสารเคมีตกค้างและผลกระทบจาก
การใช้สารเคมีในการผลิตต่อสิง่ แวดล้อมมากกว่าแหล่งจ�ำหน่ ายอื่น อีกทัง้ ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ รี ายได้สงู
ซึง่ งานของ Sacchi et al. (2015) ได้ชว้ี า่ ผูบ้ ริโภคทีม่ งี านท�ำซึง่ สะท้อนถึงความพร้อมทางเศรษฐกิจ
จะมีโอกาสสูงขึน้ ในการเลือกซือ้ สินค้าอาหารอินทรียท์ ม่ี ฉี ลาก PGS
ผลของการศึกษานี้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทแ่ี สดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภคยินดีทจ่ี ะสนับสนุ น PGS ใน
ตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะในตลาดระดับท้องถิน่ ทัง้ นี้ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน
ส่งเสริมให้เกิดตลาดสีเขียวทีจ่ ะเป็นแหล่งจ�ำหน่ายผักและผลไม้ทป่ี ลอดภัยจากสารเคมีและสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ทัง้ ในตลาดท้องถิน่ และตลาดในเมืองใหญ่ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้เกษตรกรและผูบ้ ริโภคได้ม ี
โอกาสจ�ำหน่ายและสือ่ สารกันโดยตรงเพือ่ ให้เกิดความมันใจและสร้
่
างการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค นอกจากนี้
เกษตรกรต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องความสด/ลักษณะภายนอกของผักสดด้วย การส่งเสริม PGS
จะช่วยน� ำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (United Nations, 2015)
โดยจะท�ำให้เกษตรกรรายย่อยในท้องถิน่ ได้รบั มูลค่าเพิม่ จากสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละมีรายได้เพิม่ ขึน้
และจะเป็ นส่วนหนึ่งทีน่ � ำไปสู่การเกษตรทีย่ งยื
ั ่ นและการลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรซึ่ง
จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
การศึกษานี้ใช้เพียงผักกาดขาวปลีสดในการทดลองทางเลือกเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึง่ ผลลัพธ์
อาจแตกต่างกันในการใช้ผกั แต่ละชนิด การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจพิจารณาผักและผลไม้อน่ื ๆ เพือ่ ทดสอบ
การตอบสนองของผูบ้ ริโภค และการศึกษาปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท�ำระบบ PGS
ประสบผลส�ำเร็จ เพือ่ เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายทีจ่ ะส่งเสริม PGS

150 Development Economic Review

References (บรรณานุกรม)
ภาษาไทย (Thai)
ดุสติ อธินุวฒ
ั น์, จินตนา อินทรมงคล, สมชัย วิสารทพงศ์, ปริญญา พรสิรชิ ยั วัฒนา, และ ลักษมี เมตปราณี.
(2559). มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมคืออะไร?. Thai Journal of Science and
			Technology, 5(2), 119-134.
Athinuwat, D., Indramangala, J., Visantapong, S., Pornsirichaivatana, P., & Mettpranee, L.
(2559). What is participatory guarantee system of organic standard?. Thai Journal
			 of Science and Technology, 5(2), 119-134. (In thai)
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2559). ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย.
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. (2559). Food consumption
data of Thailand. (In thai)
ภาษาอังกฤษ (English)
Akaichi, F., de Grauw, S., Darmon, P., & Revoredo-Giha, C. (2016). Does Fair Trade Compete
with Carbon Footprint and Organic Attributes in the Eyes of Consumers? Results
from a Pilot Study in Scotland, The Netherlands and France. Journal of Agricultural
			 and Environmental Ethics, 29(6), 969-984.
Baker, G. A. (1999). Consumer preferences for Food Safety Attributes in Fresh Apples:
Market Segments, Consumer Characteristics, and Marketing Opportunities. Journal
			 of Agricultural and Resource Economics, 24(1), 80-97.
Bech, M., & Gyrd-Hansen, D. (2005). Effects coding in discrete choice experiments. Health
			economics, 14(10), 1079-1083.
Bliemer, M. C. J., & Rose, J. M. (2010). Construction of experimental designs for mixed logit
models allowing for correlation across choice observations. Transportation Research
			 Part B: Methodological, 44(6), 720-734.
Boccaletti, S., & Nardella, M. (2000). Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh fruit
and vegetables in Italy. The International Food and Agribusiness Management
			Review, 3(3), 297-310.
Carlsson, F., Frykblom, P., & Lagerkvist, C. J. (2005). Using cheap talk as a test of validity in
			 choice experiments. Economics Letters, 89(2), 147-152.

Development Economic Review 151

Ellis, W., Panyakul, V., Vildozo, D., & Kasterine, A. (2006). Strengthening the export capacity
of Thailand’s organic agriculture. Geneva: International Trade Centre. Retrieved
from https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sec
toral_Information/Agricultural_Products/Organic_Products/Strengthening_the_Ex
port_Capacity_of_Thailands_Organic_Agriculture.pdf.
Hadi, A., Selamat, J., Shamsudin, M. N., & Radam, A. (2010). Demand for Food Safety
			 Attributes for Vegetables in Malaysia. Environment Asia, 3(3), 160-167.
Hauber, A. B., Gonzalez, J. M., Groothuis-Oudshoorn, C. G., Prior, T., Marshall, D. A.,
Cunningham, C., . . . & Bridges, J. F. (2016). Statistical Methods for the Analysis
of Discrete Choice Experiments: A Report of the ISPOR Conjoint Analysis Good
Research Practices Task Force. Value Health, 19(4), 300-315.
Hole, A. R. (2017). DCREATE: Stata module to create efficient designs for discrete choice
experiments.
Hole, A. R. (2007). A comparison of approaches to estimating confidence intervals for
willingness to pay measures. Health economics, 16(8), 827-840.
Home, R., Bouagnimbeck, H., Ugas, R., Arbenz, M., & Stolze, M. (2017). Participatory
guarantee systems: organic certification to empower farmers and strengthen
communities. Agroecology and Sustainable Food Systems, 41(5), 526-545.
Janssen, M., & Hamm, U. (2012). Product labelling in the market for organic food: Consumer
preferences and willingness-to-pay for different organic certification logos. Food
			 Quality and Preference, 25(1), 9-22.
Johnson, F. R., Lancsar, E., Marshall, D., Kilambi, V., Mühlbacher, A., Regier, D. A., . . . &
Bridges, J. F. (2013). Constructing Experimental Designs for Discrete-Choice Experiments:
Report of the ISPOR Conjoint Analysis Experimental Design Good Research
Practices Task Force. Value in Health, 16(1), 3-13.
Lancaster, K. J. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political Economy,
			74(2), 132-157.
Lim, K. H., Hu, W., Maynard, L. J., & Goddard, E. (2013). U.S. Consumers’ Preference and
Willingness to Pay for Country-of-Origin-Labeled Beef Steak and Food Safety
Enhancements. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne
			d’agroeconomie, 61(1), 93-118.
Loureiro, M. L., & Umberger, W. J. (2007). A choice experiment model for beef: What US
consumer responses tell us about relative preferences for food safety, country-oforigin labeling and traceability. Food Policy, 32(4), 496-514.

152 Development Economic Review

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka
(Ed.), Frontiers in Econometrics (pp. 105-142). New York: Academic Press.
Nelson, E., Tovar, L. G., Gueguen, E., Humphries, S., Landman, K., & Rindermann, R. S.
(2016). Participatory guarantee systems and the re-imagining of Mexico’s organic
sector. Agriculture and Human Values, 33(2), 373-388.
Nelson, E., Tovar, L. G., Rindermann, R. S., & Cruz, M. Á. G. (2010). Participatory organic
certification in Mexico: an alternative approach to maintaining the integrity of the
organic label. Agriculture and Human Values, 27(2), 227-237.
Posri, W., Shankar, B., & Chadbunchachai, S. (2006). Consumer Attitudes Towards and
Willingness to Pay for Pesticide Residue Limit Compliant “Safe” Vegetables in
bNortheast Thailand. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 19(1),
81-101.
Sacchi, G., Caputo, V., & Nayga, R. (2015). Alternative Labeling Programs and Purchasing
Behavior toward Organic Foods: The Case of the Participatory Guarantee Systems
in Brazil. Sustainability, 7(6), 7397-7416.
Sriwaranun, Y., Gan, C., Lee, M., & Cohen, D. A. (2015). Consumers’ willingness to pay for
organic products in Thailand. International Journal of Social Economics, 42(5), 480510.
Train, K. E. (2009). Discrete choice methods with simulation. Cambridge university press.
United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.
Retrieved from
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication.
Van Loo, E. J., Caputo, V., Nayga, R. M., Meullenet, J.-F., & Ricke, S. C. (2011). Consumers’
willingness to pay for organic chicken breast: Evidence from choice experiment.
			Food Quality and Preference, 22(7), 603-613.
Wongprawmas, R., & Canavari, M. (2017). Consumers’ willingness-to-pay for food safety labels
in an emerging market: The case of fresh produce in Thailand. Food Policy, 69, 25-34.
Yiridoe, E. K., Bonti-Ankomah, S., & Martin, R. C. (2005). Comparison of consumer perceptions
and preference toward organic versus conventionally produced foods: A review and
update of the literature. Renewable agriculture and food systems, 20(4), 193-205.
Yu, X., Gao, Z., & Zeng, Y. (2014). Willingness to pay for the “Green Food” in China. Food
			Policy, 45, 80-87.

