
การศึกษาความเต็มใจจะ จ่ายของ

ผู้ บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ กรณี ศึกษา

ชมพู่ และแตงโม 

ความเป็นมา 

การทําเกษตรเคมีส่ งผลกระทบด้านร้ายต่อเกษตร 

ผู้ บริโภคและสังคม ดังนันผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยทีมี

ความสัมพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลไม้

อินทรีย์  เพือเป็นข้อมลูให้ผู้สนใจนําไปอ้างอิงเพือใช้สนบัสนนุ 

หรือพัฒนาการทําเกษตรอินทรี ย์ซึงส่งผลดีต่อเกษตรกร 

ผู้บริโภค และสงัคม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เ พือศึกษาความเต็มใจจะจ่าย เ งินเ พิมขึน  และ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายเงิน

เพิมขึนของผู้บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ (ชมพู่ และแตงโม) ทีมี

คณุลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

2. เ พือศึกษาความเต็มใจจะจ่าย เ งินเ พิมขึน  และ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายเงิน

เพิมขึนของผู้บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ (ชมพู่ ฝรัง ส้มโอ แตงโม) 

ที มี คุณ ลั ก ษ ณ ะ ที เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ ด้ า น สุ ข ภ า พ  ห รื อ มี

คณุประโยชน์ด้านสขุภาพ 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. นํามาใช้ในการวางแผนการตลาดให้แก่เกษตรกร 

2. นําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์

แก่โครงการของภาครัฐเพือใช้ในการตัดสินใจดําเนินการ และ

ส่งเสริมการขยายพืนทีการทําเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ 

ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาเฉพาะผลไม้อินทรีย์ประเภท ชมพู่ และแตงโม

เท่านนั โดยเป้าหมานทใีช้ในการศึกษาครังน ีคือ กลุ่มผู้บริโภค

ทอีาศยัอยู่ในพืนทีเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร) 

และมีสญัชาติไทย จํานวน 430 ตวัอย่าง 

วิธีการศึกษา   

การศึกษาครังนีผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าด้าน

เศรษฐศาสตร์สิงแวดล้อม ด้วยเทคนิคสมมติเหตุการณ์ด้วย

การถามคําถามปลายปิดแบบสองคําถาม 

แบบสอบถามทีใช้ในการเก็บข้อมูล มีส่วนประกอบ

ทงัหมด  ส่วน คือ 

ส่วนที 1 เ ป็นการถามข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์  ทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อการทํา

เกษตรอินทรีย์   รวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคทีมีความสําคัญ

ต่อการตดัสินใจซอืผลไม้อินทรีย์   

ส่วนที  เป็นการถามมูลค่าของผลไม้อินทรีย์ภายใต้

สถานการณ์ตลาดสมมติ เพือสอบถามความเต็มใจจะจ่าย

สูงสุด ซึงแบ่งเป็น  คุณลักษณะ คุณลักษณะแรก คือ 

คุณลักษณะทีเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน คุณลักษณะสอง คือ 

คณุลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อม 

ส่วนที  เป็นการถามเหตุผลในการยินดีจะจ่าย และไม่

ยินดีจะจ่ายเงินเพิมขนึ 

ส่ ว น ที  4  เ ป็ น ก า ร ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ส่ ว น ตัว  ซึ ง

ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อาย ุการศึกษา รายได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนแรกจะเสนอผลการศึกษาทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของผู้บริโภคทีมีความเกียวข้องกับ

ความถีในการซอืผลิตภณัฑ์เกษตรอิรทรีย์ และประเภทผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ทีเคยซือ ทศันคติทีเกียวข้องกบัการทําการเกษตรด้วยระบบ

เกษตรอินทรีย์ ด้วยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าสงูสดุ และค่าตาํสดุ 

ส่วนทีสองจะเป็นการเสนอการวิเคราะห์มลูค่าความเต็มใจจะจ่ายเงินเพิมขึนของผู้บริโภค ปัจจัยทีมีความสมัพันธ์กับความเต็มใจจะ

จ่าย ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  การคํานวณค่าเฉลียความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนผู้วิจัยเลือกใช้วีธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง

เศรษฐมิติทีช่อว่า Limdep ซงึเป็นโปรแกรมทใีช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูสมมติเหตกุารณ์ โดยใช้คําสงั LOGIT 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีความสมัพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ กรณีศึกษาชมพู่ และแตงโม โดยแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบจําลอง แบบจําลองคณุลกัษณะทเีป็นประโยชน์ต่อตนเอง และคณุลกัษณะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อม 

ผู้วิจยัใช้คําสงัTOBIT  คําสงัทีใช้   TOBIT; Lhs = WTP; Rhs=one, gen,age,edu,inc$ 

ผลการศึกษา 

จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างนิยมซือผักอินทรีย์มากทีสุด และซอืเนือสตัว์อินทรีย์น้อยทีสุด ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า

ระบบเกษตรอินทรีย์ช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีสขุภาพดีขึนซึงเป็นมลูค่าการใช้ประโยชน์โดยตรง  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซอืผลไม้

อินทรีย์ อันดับหนึงได้แก่ความสดใหม่ รองลงมา คือ ราคาสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ผลกระทบต่อสงิแวดล้อมและสุขภาพ 

ลําดับสุดท้าย คือ เครืองหมายการค้า หรือแบรนด์สินค้า ด้านคุณประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคผลไม้อินทรีย์เพือ

หลีกเลียงการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆของตนเอง ด้านคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ตนเองอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทีดี และไม่มีมลพิษด้านสงิแวดล้อม กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกบัมลูค่าการใช้ประโยชน์มากกว่ามลูค่าทไีม่ได้ใช้

ประโยชน์ ส่วนสาเหตทีกลุ่มตวัอย่างไม่เลือกบริโภคผลไม้อินทรีย์ คือไม่เชือมนัในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สําหรับด้านคณุประโยชน์ต่อตนเอง และ ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าทีมีราคาสูงเกินไป สําหรับด้านคุณประโยชน์ต่อสงัคม

และสิงแวดล้อม 

ผลการวิจยัความสมัพนัธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ (ชมพู่ และแตงโม) ทมีคีณุลกัษณะที

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง พบว่าเพศ(GEN), ระดบัการศึกษา(EDU), รายได้ต่อเดือน(INC) มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญักบัความเต็มใจที

จะจ่ายเงินเพมิขนึของผู้บริโภคต่อชมพู่อินทรีย์  รายได้ต่อเดือน(INC) มีความสมัพันธ์อย่านยัสําคญักับความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนของ

ผู้บริโภคต่อแตงโมอินทรีย์   ความสมัพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ (ชมพู่ และแตงโม) ทีมี

คณุลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสงิแวดล้อม พบว่าเพศ(GEN), ระดบัการศึกษา(EDU), รายได้ต่อเดือน(INC)มีความสมัพนัธ์อย่าง

มีนัยสําคัญกับความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนของผู้บริโภคต่อชมพู่อินทรีย์  รายได้ต่อเดือน(INC) มีความสมัพันธ์อย่านัยสาํคัญกับความ

เต็มใจทจีะจ่ายเงินเพมิขึนของผู้บริโภคต่อแตงโมอินทรีย ์

ด้านคณุประโยชน์ต่อตนเองกลุ่มตัวอย่างยินดีจะจ่ายเพิมขึนสงูสดุ22.7บาทต่อกิโลกรัมสําหรับบริโภคชมพู่อินทรีย์ และ14.41บาทต่อ

กิโลกรัมสําหรับบริโภคแตงโมอินทรีย ์

ด้านคุณประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างยินดีจะจ่ายเพิมขึนสูงสดุ15.07บาทต่อกิโลกรัมสําหรับบริโภคชมพู่อินทรีย์ 

และ9.8บาทต่อกิโลกรัมสําหรับบริโภคแตงโมอินทรีย ์

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สาเหตสุําคญัของการไม่ยินดีจะจ่ายเงินเพิมขนึเพอืบริโภคผลไม้อินทรีย์ของกลุ่มตวัอย่างทงัสองคุณลกัษะ คือ ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าที

มีราคาสงูเกินไป ดงันนัจึงควรสนับสนนุให้มีการปลกูผกัผลไม้อินทรีย์ทมีากขนึด้วยต้นทนุทีถกูลง เพอืให้ผลไม้อินทรีย์มีราคาถกูลง ผู้บริโภค

สามารถบริโภคผลไม้อินทรีย์ได้มากขึน และควรประชาสมัพันธ์เกียวกับกระบวนการผลิตผลไม้อินทรีย์ทีต้องใช้ความประณีตและ ดูแล

รักษาสงู ซึงมีต้นทนุการผลิตทีสงูขึน เพือให้กลุ่มตวัอย่างยินดีจ่ายผลไม้อินทรีย์ในราคาทสีงูกว่าผกัผลไม้ทวัไป  

2. ผลไม้อินทรีย์เป็นสินค้าทีหาซือได้ยากไม่มีจําหน่ายในพืนทีอยู่อาศัย ควรส่งเสริมให้มีช่องทางจําหน่ายทีมากขึน ทังการจัดให้มีผลไม้

อินทรีย์ไปขายตามตลาดต่างๆ(ตลาดสด/ตลาดนดั) หรือส่งเสริมช่องทางจําหน่ายทางสอืออนไลน์ 

3. จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่เชือมนัในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สูงเป็นอับดงั

หนึง(ร้อยละ29.2857) สําหรับคุณประโยชน์ต่อตนเอง และอยู่ลําดับ3(ร้อยละ19.5225) สําหรับคุณประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อม 

ดังนนัรัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู้เรืองผลไม้อินทรีย์กับผู้บริโภคทังเรือง ความแตกต่างระหว่างผลไม้อินทรีย์ กับ ผลไม้

เคมี ประโยชน์ในการบริโภคผลไม้อินทรีย์ทงัประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม สิงแวดล้อม กําหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบเพือรับรองการ

เป็นผลไม้อินทรีย์ให้ชดัแจน สามารถตรวจสอบได้ 

4. ความตระหนกัเรืองสารเคมีตกค้างต่อตนเอง บตุรหลาน และสิงแวดล้อม เป็นปัจจยัททํีาให้กลุ่มตวัอย่างบริโภคผลไม้อินทรีย์ ดงันนัเพือ

ส่งเสริมการบริโภคผลไม้อินทรีย์ ความให้ความรู้ ประชาสมัพนัธ์ถึงผลกระทบของสาร ตกค้างและประโยชน์ของการบริโภคผลไม้อินทรีย์ 

    



บทคัดย่อ 

 
การเกษตรทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบ  หนึงในนนัคือเกษตรอินทรีย ์ สาํหรับการทาํเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยมีจุดเริมตน้ตงัแต่

ปี พ.ศ.   และมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั  แต่ก็ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร  เนืองจากเกิดปัญหาทงัในดา้นการผลิตและการ

ส่งเสริมการตลาด 

สาเหตุททีาํให้ตลาดเกษตรอนิทรียไ์ม่ประสบความสาํเร็จสามารถอธิบายไดด้ว้ยแนวคิด  “ความลม้เหลวของตลาด”  อนัมีปัจจยัดงันี 

.  การมีอาํนาจเหนือตลาด  (market power)  ของเกษตรกร  เนืองจากยงัมีอุปทานหรือจาํนวนเกษตรกรและพืนทีเกษตรอินทรียไ์ม่

มาก 

.  ผลกระทบภายนอก (Externalities)  การทีระบบการผลิตแบบเกษตรเคมีมีผลกระทบภายนอก  การผลิตด้วยเกษตรอินทรียที์

คาํนึงถึงผลกระทบภายนอกโดยเอาตน้ทุนทางสังคมมารวมเขา้กบัตน้ทุนการผลิต  ทาํให้ตอ้งมีการจา้งแรงงานมาดูแลมากขึนทดแทน

กบัการไม่ใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  จึงทาํให้ราคาสินคา้เกษตรอินทรียสู์งกว่าสินคา้อืน ๆ มากถึง -  %   

.  ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล (Imperfect information)  ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลเกียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียน์อ้ยมาก  

จึงไม่ตระหนกัถึงความสาํคญั  และไม่นิยมบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียเ์ท่าใดนกั 

เกษตรเคมี(Chemical Agriculture) 

เกษตรเคมี(หมายถึง ระบบเกษตรทีเน้นการใชเ้ครืองจกัร ปุ๋ ยเคมี สารเคมีเพือเพิมผลผลิตทางเกษตรให้มีผลผลิตสูงขึน ผลของการทาํ

การเกษตรแบบใชส้ารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1. ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

การทาํเกษตรเคมีทาํให้เกิดปัญหาสิงแวดลอ้ม และความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา ทีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ 

ปัญหาดินเสือมความอุดมสมบูรณ์ ปัญหามลพิษในสิงแวดลอ้ม  

2. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

การทาํเกษตรเคมี เป็นการทาํการเกษตรทีตอ้งพึงปัจจยัภายนอก เพอืนาํมาเพมิผลผลิตให้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

3. ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และผูบ้ริโภค 

สารกาํจดัศตัรูพชื อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้แยล่งทงัแบบเฉียบพลนัและเรือรังไดก้บัผูท้ีไดรั้บสารกาํจดัศตัรูพืช 

โดยตรง หรือโดยออ้ม เช่น อาจทาํให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนงัและตา หรือเกิดการสะสมของสารเคมีซึงส่งผลใกเ้กิดโรคต่างตามมา 

เกษตรอินทรีย์(Organic Agriculture)  

เกษตรอินทรีย ์หมายถึง ระบบการจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วมทีเกือหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุธรรมชาติ หลีกเลียงการใชว้ตัุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช่พืช สัตว ์หรือจุลินทรียท์ีไดม้าจากเทคนิค

การดดัแปลงพนัธุกรรมหรือพนัธุวิศวกรรม มีการจดัการกบัผลิตภณัฑ ์โดยเนน้การแปรรูปดว้ยความระมดัระวงั เพือรักษาสภาพการเป็นเกษตร

อินทรีย ์และคุณภาพทีสาํคญัของผลิตภณัฑใ์นทุกขนัตอน(ประกาศมาตรฐานสินคา้เกษตร เรือง เกษตรอินทรียเ์ล่ม , 2552) 

ข้อดีการทําเกษตรอินทรีย์ ดา้นสิงแวดลอ้มช่วยสร้างสมดุล และความหลากหลายของทรัพยากรในระบบนิเวศโดยรอบ ไม่ก่อให้เกิด

การปนเปือนของสารเคมีในดิน นํา และพืช ด้านสุขภาพลดความเสียงจากพิษของสารเคมีทีอาจปนเปือนมากับพืช และสัตว์ ซึงส่งผลให้

ผูบ้ริโภค และเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง ภูมิตา้นทานทีดี ดา้นรายไดก้ารทาํเกษตรอินทรียช่์วยส่งเสริมให้เกษตรกรจาํหน่ายผลผลิตไดม้ากขึน 

ช่วยให้มีรายไดท้ีสูงขนึตามมา เนืองจาก ประชาชนทุกวนันีหนัมาให้ความใส่ใจทางดา้นสุขภาพมากขึน โดยเฉพาะในเรืองอาหารการกินทีตอ้ง

ปราศจากสารพิษใด ดงันัน การเลือกซือผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนจึงมกัเลือกซือผลิตจากแปลงเกษตรอินทรียม์ากกว่าการเกษตรใน

รูปแบบอืนทีมีสารเคมีมาเกียวขอ้ง นอกจากนนั หากไดรั้บรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ (มกท.) ก็ย่อมสร้างความ

น่าเชือถือในผลผลิตมากขึน ทงัในรูปแบบเกษตรกรรายเดียว กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานผูป้ระกอบการ    รายไดส่้วนหนึงนอกเหนือจากการ

ขายสินคา้ไดม้ากแลว้ ยงัเป็นผลมาจากการประหยดัตน้ทุนการผลิต เนืองจากรูปแบบเกษตรอินทรียไ์ม่มีความจาํเป็นต้องพึงปัจจยัการผลิตจาก

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี หรือสารกาํจดัศตัรูพืช แต่จะใชท้รัพยากรทีหาไดใ้นทอ้งถินแทน ซึงมีราคาถูกหรือไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย อาทิ ปุ๋ ย

หมกั ปุ๋ ยพืชสด สารสกดัจากพืชสาํหรับฉีดป้องกนัแมลง เป็นตน้ 



ข้อเสียการทําเกษตรอินทรีย์ ดา้นปริมาณผลผลิต ผลผลิตจากการทาํเกษตรอนิทรียจ์ะให้ปริมาณนอ้ยกว่าระบบเกษตรทีใชส้ารเคมี สิง

นีมกัเกิดจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การใส่ปุ๋ ยทีเป็นวสัดุอินทรียเ์พียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการธาตุอาหารของพืช ดงันนั 

เมือเทียบกบัเกษตรทีใชปุ้๋ ยเคมีก็ย่อมทจีะให้ผลผลิตทีตาํกว่า อีกทงั การใช้สารกาํจดัศตัรูพืชทีไดจ้ากธรรมชาติมกัไม่ไดผ้ลในแมลงศตัรูพชืบาง

ชนิด ดา้นคุณภาพ คุณภาพของลกัษณะผลผลิตมกัดอ้ยกว่าเกษตรทีมีการใชส้ารเคมี อาทิ ปัญหาผลิตมีรอยกดักินของแมลง ผลผลิตเน่าเสียง่าย 

ผลผลิตมีรูปทรงหรือสีสันไมส่ดใส เป็นตน้ 

 

 ผลไม้อินทรีย์ในประเทศไทย 

 ผลไมอิ้นทรีย ์คือ ผลไมที้ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรียซึ์งเป็นการปลูกโดยใชวิ้ธีควบคุมไม่ให้มีการปนเปืนของสารเคมีในทุกขนัตอน

การผลิต และไดรั้บมาตรฐานการรับรองผลิตภณัฑ์อินทรียจ์ากองคก์รทีแต่งตงัโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยมีตราประทบับนฉลากอย่าง

ชดัเจนว่าไดรั้บรองจากประเทศใด หากไม่มีการรับรองผูผ้ลิตไม่มีสิทธิใชค้าํว่าออร์แกนิค หรือ อนิทรีย ์บนฉลากสินคา้เพือทาํการโฆษณา  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

. เพือศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเงินเพิมขึน และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนของผูบ้ริโภคต่อผลไมอ้ินทรีย ์

(ชมพู่ และแตงโม) ทีมีคุณลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

. เพือศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเงินเพิมขึน และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนของผูบ้ริโภคต่อผลไมอ้ินทรีย ์

(ชมพู่ และแตงโม) ทีมีคุณลกัษณะทีเป็นประโยชน์กบัสังคมและสิงแวดลอ้ม 

 

ขอบเขตการศึกษา  

งานวิจยันีศึกษาเฉพาะผลไมอิ้นทรียป์ระเภท ชมพู่ และแตงโม เท่านนั โดยเป้าหมายทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทีอาศยัอยู่ในพืนที

เขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร) และมีสัญชาติไทย 

จาํนวน  ตวัอยา่ง 

 

วิธีการศึกษา   

การศึกษาครังนีผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าดา้นเศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม ดว้ยเทคนิคสมมติเหตุการณ์ดว้ยการถามคาํถามปลายปิดแบบ

สองคาํถาม 

แบบสอบถามทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลทงัสองราคาเริมตน้ มีส่วนประกอบทงัหมด 4 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 เป็นการถามขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารอินทรีย ์ ทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อการทาํเกษตรอนิทรีย ์  รวมถึง

ทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือผลไมอิ้นทรีย ์  

ส่วนที 2 เป็นการถามมูลค่าของผลไมอิ้นทรียภ์ายใต้สถานการณ์ตลาดสมมติ เพือสอบถามความเต็มใจจะจ่ายสูงสุด ซึงแบ่งเป็น 2 

คุณลกัษณะ  

คุณลกัษณะแรก คือ คุณลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน เป็นการนาํเสนอการซือขายผลไมอ้นิทรียภ์ายใตส้ถานการณ์ตลาดสมมติ 

ซึงท่านจะไดรั้บขอ้มูลพืนฐานสําหรับผลไมที้ทาํการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์และผลไมที้ทาํการผลิตในระบบเกษตรเคมี โปรดอ่านขอ้มูล

จากบตัรขอ้มูลทีท่านไดรั้บโดยละเอียด และตอบคาํถาม การซือขายผลไมภ้ายใตส้ถานการณ์ตลาดทีสมมติขึนดงันี 

 ปัจจุบนัชมพู่ และ แตงโม ทีผลิตโดยระบบเกษตรแบบเคมี มีราคาเฉลีย ดงันี ชมพู่กิโลกรัมละ  บาท   แตงโมกิโลกรัมละ  บาท   

สมมุติว่าท่านมีโอกาสทีจะซือผลไมอ้ินทรีย ์  กิโลกรัม โดยทีท่านทราบว่าผลไมอิ้นทรียมี์คุณลกัษณะต่อไปนี : 



  ลดความเสียงจากการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเบาหวาน โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคทางระบบปรสาท 

โรคพาร์คินสัน โรคหอบหืด : ลดลง % เมือเปรียบเทียบกบัผลไมที้ผลิตดว้ยระบบเกษตรแบบดงัเดิม 

คุณลักษณะสอง คือ คุณลักษณะทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม เป็นการนําเสนอการซือขายผลไม้อินทรีย์ภายใต้

สถานการณ์ตลาดสมมติ ซึงท่านจะไดรั้บขอ้มูลพืนฐานสําหรับผลไม้ทีทาํการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์และผลไมที้ทาํการผลิตในระบบ

เกษตรเคมี โปรดอ่านขอ้มูลจากบตัรขอ้มูลทีท่านไดรั้บโดยละเอียด และตอบคาํถาม การซือขายผลไมภ้ายใตส้ถานการณ์ตลาดทีสมมติขนึดงันี 

 ปัจจุบนัชมพู่ และแตงโม ทีผลิตโดยระบบเกษตรแบบเคมีมีราคาเฉลีย ดังนี ชมพู่กิโลกรัมละ 40 บาท   แตงโมกิโลกรัมละ 20 บาท   

สมมุติว่าท่านมีโอกาสทีจะซือผลไมอิ้นทรีย ์1 กิโลกรัม โดยทีท่านทราบว่าผลไมอิ้นทรียมี์คุณลกัษณะต่อไปนี : 

 ผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มจากการทาํเกษตรลดลง 37-50% เมือเปรียบเทียบกบัผลไมที้ผลิตดว้ยระบบเกษตรเคมี  

ส่วนที 3 เป็นการถามเหตุผลในการยินดีจะจ่าย และไม่ยินดีจะจ่ายเงินเพิมขนึสําหรับบริโภคผลไมอ้ินทรีย ์เพือประโยชน์ของตัวท่าน

เอง และเพือประโยชน์กับสังคมและสิงแวดล้อม 

ส่วนที 5  เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนตวั ซึงประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได ้

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนแรกจะเสนอผลการศึกษาทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะเศรษฐกิจสังคมและทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีความเกียวขอ้งกบั

ความถีในการซือผลิตภณัฑ์เกษตรอิรทรีย ์และประเภทผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท์ีเคยซือ ทศันคติทีเกียวขอ้งกบัการทาํการเกษตรดว้ยระบบ

เกษตรอินทรีย ์ดว้ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด และค่าตาํสุด 

ส่วนทีสองจะเป็นการเสนอการวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเงินเพิมขึนของผูบ้ริโภค ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจจะจ่าย ดว้ย

สถิติเชิงอนุมาน  การคาํนวณค่าเฉลียความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนผูว้ิจยัเลือกใช้วีธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางเศรษฐมิติทีช่อว่า 

Limdep ซึงเป็นโปรแกรมทีใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสมมติเหตุการณ์ โดยใชค้าํสัง LOGIT 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ริโภคต่อผลไมอิ้นทรีย ์กรณีศึกษาชมพู่ และแตงโม โดยแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น  แบบจาํลอง แบบจาํลองคุณลกัษณะทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และคุณลกัษณะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

ผูวิ้จยัใชค้าํสงัTOBIT  คาํสังทีใช ้  TOBIT; Lhs = WTP; Rhs=one, gen,age,edu,inc$ 

 

ผลการศึกษา 

จากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างนิยมซือผกัอินทรียม์ากทีสุด และซือเนือสัตวอ์ินทรียน์้อยทีสุด ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่า

ระบบเกษตรอินทรียช่์วยให้เกษตรกรและผูบ้ริโภคมีสุขภาพดีขนึซึงเป็นมูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยตรง  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลไม้

อินทรีย ์อนัดบัหนึงไดแ้ก่ความสดใหม่ รองลงมา คือ ราคาสินคา้ ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและสุขภาพ 



ลาํดบัสุดทา้ย คือ เครืองหมายการคา้ หรือแบรนดสิ์นคา้ ดา้นคุณประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บริโภคผลไมอ้ินทรียเ์พือหลีกเลียง

การเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆของตนเอง ดา้นคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้มกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้ตนเองอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดี 

และไม่มีมลพิษดา้นสิงแวดลอ้ม กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัมูลค่าการใชป้ระโยชน์มากกว่ามูลค่าทีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ส่วนสาเหตุ

ทีกลุ่มตวัอย่างไม่เลือกบริโภคผลไมอ้ินทรีย ์คือไม่เชือมนัในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สาํหรับดา้นคุณประโยชน์ต่อตนเอง และ ผลไมอิ้นทรียเ์ป็นสินคา้ทีมีราคาสูงเกินไป สาํหรับดา้นคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีผลต่อความเตม็ใจทีจะจ่ายของผูบ้ริโภคต่อผลไมอ้ินทรีย ์(ชมพู่ และแตงโม) ทีมีคุณลกัษณะที

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง พบว่าเพศ(GEN), ระดบัการศึกษา(EDU), รายไดต้่อเดือน(INC) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักบัความเต็มใจทีจะ

จ่ายเงินเพมิขึนของผูบ้ริโภคต่อชมพู่อนิทรีย ์ รายไดต้่อเดือน(INC) มีความสัมพนัธอ์ยา่นัยสาํคญักบัความเตม็ใจทีจะจ่ายเงินเพมิขึนของผูบ้ริโภค

ต่อแตงโมอินทรีย ์   

ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจทีจะจ่ายของผูบ้ริโภคต่อผลไม้อินทรีย์ (ชมพู่ และแตงโม) ทีมีคุณลกัษณะทีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม พบว่าเพศ(GEN), ระดบัการศึกษา(EDU), รายไดต้่อเดือน(INC)มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักบัความ

เต็มใจทีจะจ่ายเงินเพิมขึนของผูบ้ริโภคต่อชมพู่อินทรีย ์ รายไดต้่อเดือน(INC) มีความสัมพนัธ์อย่านยัสําคญักบัความเต็มใจทีจะจ่ายเงินเพมิขนึ

ของผูบ้ริโภคต่อแตงโมอนิทรีย ์

ดา้นคุณประโยชน์ต่อตนเองกลุ่มตวัอย่างยินดีจะจ่ายเพิมขึนสูงสุด . บาทต่อกิโลกรัมสําหรับบริโภคชมพู่อินทรีย ์และ . บาทต่อ

กิโลกรัมสาํหรับบริโภคแตงโมอินทรีย ์

ดา้นคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้มกลุ่มตวัอย่างยินดีจะจ่ายเพิมขึนสูงสุด . บาทต่อกิโลกรัมสําหรับบริโภคชมพู่อินทรีย ์

และ . บาทต่อกิโลกรัมสาํหรับบริโภคแตงโมอินทรีย ์

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

. สาเหตุสําคญัของการไม่ยินดีจะจ่ายเงินเพิมขึนเพือบริโภคผลไมอิ้นทรียข์องกลุ่มตวัอย่างทงัสองคุณลกัษะ คือ ผลไมอ้ินทรียเ์ป็น

สินคา้ทีมีราคาสูงเกินไป ดงันนัจึงควรสนับสนุนให้มีการปลูกผกัผลไมอิ้นทรียที์มากขึนดว้ยตน้ทุนทีถูกลง เพือให้ผลไมอิ้นทรียมี์ราคาถูกลง 

ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคผลไมอ้ินทรียไ์ดม้ากขึน และควรประชาสัมพนัธ์เกียวกบักระบวนการผลิตผลไมอ้ินทรียท์ีตอ้งใชค้วามประณีตและ 

ดูแลรักษาสูง ซึงมีตน้ทุนการผลิตทีสูงขนึ เพอืให้กลุ่มตวัอยา่งยินดีจ่ายผลไมอ้ินทรียใ์นราคาทีสูงกวา่ผกัผลไมท้วัไป  

. ผลไมอิ้นทรียเ์ป็นสินคา้ทีหาซือไดย้ากไม่มีจาํหน่ายในพืนทีอยู่อาศยั ควรส่งเสริมให้มีช่องทางจาํหน่ายทีมากขึน ทงัการจดัให้มี

ผลไมอิ้นทรียไ์ปขายตามตลาดต่างๆ(ตลาดสด/ตลาดนดั) หรือส่งเสริมช่องทางจาํหน่ายทางสือออนไลน์ 

. จากผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไม่เชือมนัในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียข์องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สูงเป็นอบั

ดงัหนึง(ร้อยละ . ) สาํหรับคุณประโยชน์ต่อตนเอง และอยูล่าํดบั (ร้อยละ . ) สาํหรับคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ดงันนั

รัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรให้ความรู้เรืองผลไมอ้ินทรียก์บัผูบ้ริโภคทังเรือง ความแตกต่างระหว่างผลไมอิ้นทรีย ์กบั ผลไมเ้คมี 

ประโยชน์ในการบริโภคผลไมอิ้นทรียท์งัประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สิงแวดลอ้ม กาํหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบเพือรับรองการเป็น

ผลไมอิ้นทรียใ์ห้ชดัแจน สามารถตรวจสอบได ้

. ความตระหนกัเรืองสารเคมีตกคา้งต่อตนเอง บุตรหลาน และสิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัทีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งบริโภคผลไมอิ้นทรีย ์ดงันัน

เพอืส่งเสริมการบริโภคผลไมอ้ินทรีย ์ความให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ถึงผลกระทบของสาร ตกคา้งและประโยชน์ของการบริโภคผลไมอิ้นทรีย ์

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา  

 การศึกษาครังนี มีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา และงบประมาณ ทาํให้มีจุดอ่อนในเรืองของขนาดและความหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง  

ในการศึกษาครังต่อไปควรทาํการศึกษาโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทีมีขนาดใหญ่ และมีความครอบคลุมมากยิงขึน เพือให้สอดคลอ้งกับลกัษณะ

เศรษฐกิจ สังคม ของประชากรทีใช้ในการศึกษา นอกจากนีควรเพิมวิธีการสอบถามโดยเป็นการสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั เพือ

สามารถให้ขอ้มูลทีครบถว้นกบักลุ่มตวัอยา่ง 


