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  การศึกษาถึงความพึงพอใจตอคุณภาพและความปลอดภัยของสมเขียวหวาน ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหมูลคาคุณภาพและความปลอดภัยของสมเขียวหวานที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย และปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการบริโภคสมเขียวหวานที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยใชวิธีการทดลองทางเลือก โดยในแตละทางเลือก

นั้น ประกอบไปดวยคุณลักษณะของสมเขียวหวานในแตละระดับและราคาของสมเขียวหวานในทางเลือกนั้นๆ แตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจและยินดีที่จะจายมากขึ้น ถาสมเขียวหวานมีสีผิวเปนสีเหลืองแกมเขียวและสี

เหลือง บรรจุภัณฑแบบตาขาย และมีการระบุแหลงที่มาที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได และที่สําคัญหากมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตสมเขียวหวานจากระบบการผลผลิตแบบทั่วไป ไปเปนการผลิตที่มีความปลอดภัย และไมใช

สารเคมี (เกษตรอินทรีย) แลวผูบริโภคยินดีที่จะจายเพิ่มขึ้นเพื่อการบริโภคสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัยคอนขางสูง ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงอุปสงคที่มีตอสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัย ดังนั้นการดําเนินนโยบายทางดานความปลอดภัยในผลผลิต

สมเขียวหวานจึงมีความเปนไปได รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการผลิตสมเขียวหวานตามระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

หรือการผลิตที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และควรใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรในเรื่องของความรู วิทยาการ 

เกี่ยวกับผลิตและชวยเหลือทางดานการตลาด ถาทุกฝายใหความรวมมือกันเปนอยางดี การดําเนินนโยบายการผลิตทาง

การเกษตรที่ไมใชสารเคมีหรือระบบการผลิตเกษตรอินทรียก็ยอมจะประสบความสาํเร็จ เกิดประโยชนตอผูผลิตและ

ผูบริโภค รวมทั้งยังสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวได อันจะกอใหเกิดการการพัฒนาการผลิตทางดาน

การเกษตรอยางที่ยั่งยืนได 

คําสําคัญ: สมเขียวหวาน ความพึงพอใจ คุณภาพและความปลอดภัย วิธีการทดลองทางเลือก การผลิตที่ยั่งยืน 

บทนํา  
สมเขียวหวานเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนที่นิยมบริโภคของคนไทย ประเทศไทย

สามารถผลิตสมเขียวหวานไดตลอดทั้งป อยางไรก็ดีสมเขียวหวานเปนพืชที่ตองการการดูแลรักษาทุก
ระยะของการเพาะปลูก เนื่องจากมีความออนไหวตอโรคและศัตรูพืชสูง เกษตรกรจึงจําเปนตองใช
สารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูของสมเขียวหวานตลอดชวงการเพาะปลูก การที่เกษตรกรผูปลูกสมเขียวหวานใช
สารเคมีในชวงการเพาะปลูก ไมวาจะเปนปุยเคมีหรือยาปราบศัตรูพืช นอกจากจะเพิ่มตนทุนการผลิตให
สูงขึ้นแลว ยังสงผลกระทบในระยะยาวทั้งตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งเปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิตและ
ผูบริโภคในระยะยาวอีกดวย ซึ่งจะไมกอใหเกิดการผลิตทางดานการเกษตรอยางยั่งยืนได แมรัฐบาลจะ
ไดดําเนินนโยบายทางดานความปลอดภัยในอาหารมาพอสมควร แตตลาดสําหรับสินคาเกษตรที่มี

                                                 
1 เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คุณภาพและความปลอดภัยสูง ก็ยังคงมีการเติบโตขึ้นอยางชาๆ เนื่องจากสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยสูงนั้น มีราคาสูงกวาสินคาเกษตรโดยทั่วไป ไมมีชนิดของสินคาใหเลือกหลากหลาย
ดังเชนสินคาเกษตรทั่วไป และมีผลผลิตไมตอเนื่องหรือมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ (วิฑูรย, 2546) นอกจากนี้
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหตลาดสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพ และความปลอดภัยสูงขยายตัวชา 
เนื่องมาจากปญหาความลมเหลวของตลาด อันมีสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมกันของขอมูล ระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภคในตลาด โดยผูบริโภคไมม่ันใจวาการซื้อสินคาเกษตรที่ระบุวาไดคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งมีราคาแพงกวามาบริโภคจะมีผลดีตอสุขภาพมากกวาสินคาเกษตรทั่วไป 
(สุวรรณา, 2545) ขณะที่ผูผลิตเองก็ไมมีความมั่นใจวาสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ที่ตนจะ
วางแผนการผลิตนั้นจะทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจและเต็มใจจายมากนอยเพียงใด 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักที่จะวิเคราะหมูลคาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสมเขียวหวานที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคสมเขียวหวาน
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากตัวแทนครัวเรือนผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม โดยใชวิธีการทดลองทางเลือก (Choice Experiments) ซึ่งทําใหทราบความเต็มใจจายสวนเพิ่ม
หรือราคาแฝงของระดับตางๆ ในทุกคุณลักษณะ จึงสามารถหามูลคาของสมเขียวหวานที่ผูบริโภคเต็มใจ
ที่จะจาย เมื่อคุณลักษณะดานคุณภาพและความปลอดภัยของสมเขียวหวานเปลี่ยนแปลงไปได หรือการ
วัดคาสวนเกินการชดเชย เมื่อคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งหรือหลายคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
พรอมๆ กัน ซึ่งสามารถนําผลการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการดําเนินนโยบาย
ทางดานความปลอดภัยในผลผลิต ที่เปนผลมาจากความเต็มใจจายของผูบริโภคเพื่อใหไดสมเขียวหวาน
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงขึ้น อันจะเอื้อประโยชนใหแกภาครัฐและเอกชนสามารถนําขอมูลและ
มูลคาของคุณภาพและความปลอดภัย เปนแนวทางในการวางแผนและการกําหนดนโยบายสงเสริม การ
ผลิตและการตลาดสมเขียวหวานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได ซึ่งจะกอใหเกิดการผลิตทาง
การเกษตรที่ยั่งยืนได 

แนวคิดและทฤษฎี 
ผูบริโภคที่มีลักษณะของบุคคล (Individual Characteristic) เหมือนกันทุกประการ อาจ

ตัดสินใจในการบริโภคแตกตางกันเมื่ออยูภายใตสถานการณเดียวกัน ขณะเดียวกันผูบริโภคคน
เดียวกันอาจตัดสินใจในการเลือกบริโภคแตกตางกัน เมื่ออยูในสถานการณที่เหมือนกันแตคนละ
ชวงเวลา ภายใตทางเลือกที่มีอยูทั้งหมด ผูบริโภคจะตัดสินใจบรโิภคสินคาในทางเลือกที่ทาํให
อรรถประโยชนทีค่าดวาจะไดรับสูงสุด (Maximized Expected Utility) ภายใตขอจํากัดของผูบริโภค 
(เวลา หรอื รายได) (Thurstone, 1927 cited in Adamowicz et al., 1998) และ Lancaster (1966)  
กลาววา ความตองการหรือความพอใจของผูบริโภคในการบริโภคสินคาขึ้นอยูกับคุณลักษณะของ
สินคานั้นมากกวาจากการบริโภคตัวสินคานั้น เนื่องจากประโยชนจากการบรโิภคมาจากคุณลักษณะที่
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เปนสวนประกอบของสินคา ในการศกึษาโดยวิธีการทดลองทางเลือกผูบริโภคจะเลือกสินคาที่มี
คุณลักษณะทีแ่ตกตางกัน เพื่อใหไดความพอใจสูงที่สุด โดยในแตละทางเลือกจะแสดงไดดวยระดับ
อรรถประโยชนทางออม โดยประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่กําหนดไดชัดเจน และสวนที่ไมสามารถ
อธิบายได (Adamowicz et al., 1998; Seenprachawong, 2002) ดังสมการ (1) 
 Uij = Vij+ ijε         (1) 

โดยที่ Uij คือ ระดับอรรถประโยชนทางออมทีไ่ดรับจากทางเลือกที ่ i ของผูบริโภคที ่ j, Vij  คือ 
ฟงกชั่นอรรถประโยชนทางออมในสวนที่กําหนดไดชัดเจนจากทางเลือกที่ i ของผูบริโภคที่ j, และ ijε  
คือ อรรถประโยชนที่อยูในรูปคาคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอยางสุม จากทางเลือกที่ i ของผูบริโภคที่ j 

ฟงกชั่นอรรถประโยชนทางออมในสวนที่กําหนดไดชัดเจนจากทางเลือกที่ i(Vi) ขึ้นกับเวคเตอร
คุณลักษณะของสินคา และเวคเตอรของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลดังกลาว และราคา
หรือคาใชจายในทางเลือกที่ i ซึ่งสามารถแสดงใหอยูในรูปสมการเสนตรงไดดังนี้ (Seenprachawong, 
2002 และ Champ et al., 2002) 
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โดยที ่ Xik คือ คุณลักษณะที่ k ของทางเลือกที ่ i , k=1,2,…,K, kβ คือ สัมประสิทธิ์ของ
คุณลักษณะที่ k, Zjh  คือ คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ h ของผูบริโภคที่ j, h=1,2,…,H,  

hγ  คือ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะทางเศรษฐกจิและสังคมที ่ h ของผูบริโภคที่ j, Pi คือ  
ราคา/คาใชจายของทางเลือก i และ iδ  คือ สัมประสิทธิ์ของปจจัยดานราคา (อรรถประโยชนสวนเพิ่ม
ของเงินตรา) 

การวิเคราะหฟงกชั่นอรรถประโยชนทางออมนั้น จะใชแบบจําลอง Conditional logit สวนการ
หาคาความเต็มใจจายสวนเพิ่ม (Marginal Willingness to Pay: MWTP) สําหรับระดับของคุณลักษณะ
หนึ่งๆ จะใชหลักอัตราการทดแทนกัน (Marginal rate of substitution) ระหวาง 2 คุณลักษณะ ซึง่หาได
จากสัดสวนของคาสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะนัน้ๆ ที่ตองการศึกษา )( kβ กับสัมประสิทธิข์อง
คุณลักษณะที่เปนตัวเงิน )(δ ซึ่งเกิดจากการหาอนุพนัธของสมการทีแ่สดงถึงอรรถประโยชนทางออม 
(Trine, 2005) ดังนี้ 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณครัวเรือนผูบริโภค ในอําเภอเมือง 

แมริม ดอยสะเก็ด สันปาตอง และสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 394 ตัวอยาง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ขอมูลการบริโภคสมเขียวหวาน ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการ
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บริโภคในครัวเรือน และที่สําคัญทางเลือกที่ผูบริโภคจะเลือก จากชุดทางเลือกตางๆ ที่กําหนดให ซึ่งใน
แตละทางเลือกนั้น ประกอบไปดวยคุณลักษณะของสมเขียวหวานในแตละระดับ ที่แตกตางกัน และราคา
ของสมเขียวหวานในแตละทางเลือก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของสมเขียวหวานและระดับของคุณลักษณะที่ใชในการศึกษา 

คุณลักษณะของสมเขียวหวาน ระดับของคุณลักษณะ 

สีผิวของผลสมเขียวหวาน สีเขียว (ระดับฐาน), สีเหลืองแกมเขียว, สีเหลือง 

ขนาดของผลสมเขียวหวาน เล็ก (10-12ผล/กก.) (ระดับฐาน), กลาง (6-9 ผล/กก.), ใหญ (4-5 ผล/กก.) 

รสชาติของสมเขียวหวาน รสชาติหวานอมเปรีย้ว (ระดับฐาน), รสชาติหวาน 

การมีเมล็ด มีเมล็ดปกติ (ระดับฐาน), ไมมีเมล็ด 

ความสวยงามของผวิ ผิวลาย (ระดับฐาน), ผิวเนียนสวยงาม 

การบงช้ีดานความปลอดภัย ไมมีการบงช้ีใดๆ (ระดับฐาน), มีการบงช้ีวาเปนสมเขียวหวานที่มีความ

ปลอดภัย, มกีารบงช้ีวาเปนสมเขียวหวานอินทรีย 

การระบุแหลงที่มา/ยี่หอ/ช่ือ-ที่อยู-เบอร

โทรศพัท เจาของสวน 

ไมมีระบุแหลงที่มา (ระดับฐาน),  มีการระบุแหลงทีม่า 

บรรจุภัณฑ แบบถุงพลาสติก (ระดับฐาน), แบบตาขาย,แบบกลอง 

สถานที่จัดจําหนาย ตลาดสดทั่วไป/แผงลอย (ระดับฐาน),รานสะดวกซื้อ, ซุปเปอรมารเก็ต 

ราคา (บาท/กโิลกรัม) 15 (ระดับฐาน), 25, 35,45,55,65 
ที่มา: จากการสํารวจ   

 

หลังจากที่กําหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะแลว จะใชวิธี Fractional Factorial 
Design ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติที่ทําการสุมเลือก บางทางเลือกมาใชในการศึกษา และสามารถวิเคราะห
ผลครอบคลุมระดับคุณลักษณะตางๆ ที่ใชในการศึกษาไดทั้งหมด (Louviere, 1988) จึงทําใหไดจํานวน
ทางเลือกที่มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถดําเนินการสัมภาษณไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจะ
จัดเขาชุดทางเลือก (Choice set) โดยในแตละชุดทางเลือกจะมีทางเลือกฐาน ที่ทุกคุณลักษณะของ
สมเขียวหวานอยูในระดับฐาน หรือทางเลือกที่แสดงถึงสถานการณปจจุบัน (Status quo) แลวนําไปเสนอ
ใหผูบริโภคเลือกทางเลือกที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเพียงทางเลือกเดียวจากชุดทางเลือกที่กําหนดให 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณผูบริโภค ในจงัหวัดเชียงใหม จํานวน 394 ตัวอยาง ทั้งหมดเปนผูที่เคยซื้อ
หรือรับประทานสมเขียวหวาน โดยรอยละ 90.9 เปนผูที่มีหนาที่ในการซื้อสินคามา อุปโภคบริโภคหรือ
ประกอบอาหาร เปนประจาํในครวัเรอืน รอยละ 93.7 เปนผูที่ชอบสมเขียวหวานเปน 3 อันดับแรก โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญ จะคํานงึถึงคุณคาทางอาหาร หรือประโยชนตอสุขภาพ ที่จะไดรับจากการ
บริโภคสมเขียวหวานเปนหลัก รองลงมาเหน็วาเปนผลไมที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลไมชนิดอื่นๆ และ
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สะดวกซื้อ หรือสามารถหาซื้อไดงาย โดยกลุมตัวอยางเปนเพศหญงิ 346 ราย (รอยละ 87.8) อายุของ
กลุมตัวอยางเฉลี่ย คือ 46.8 ป โดยสวนใหญ (รอยละ 28.9) มีอายอุยูระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษา
ของผูบริโภคตัวอยางสวนใหญนัน้อยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 42.9 ของตัวอยางทั้งหมด 
รายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอคนตอเดือน ของกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 34.0) อยูในชวง  
2,501-5,000 บาท รองลงมา คือ 1,001-2,500 คิดเปนรอยละ 23.4 โดยเฉลี่ยแลวเทากับ 6,229.18 
บาท ครัวเรือนผูบริโภครอยละ 30.5 เปนครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ํากวา 12 ป อาศัยอยู ครัวเรือนที่มี
ผูสูงอายุ (มากกวา 60 ป) อาศัยอยูมีอยูรอยละ 34.5 สวนครัวเรือนที่มีผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพหรือ
มีโรคประจาํตัวนัน้ มีอยู รอยละ 38.8 

ตัวแทนครัวเรือนผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 91.4) เคยรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารพิษ
ตกคางในอาหารและอันตรายจากสารพิษที่ตกคาง อันจะกอใหเกิดโรคหรืออาการเจ็บปวยตางๆ และ
สวนใหญ (รอยละ 30.5) จะมีความกังวลทุกครั้ง วาจะไดรับอันตรายจากสารเคมีตกคาง เมื่อซื้อผลไม
มาบริโภค ผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 57.4 และ 21.3) เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิง่ (ตามลําดับ) วามี
สารเคมีตกคางในผลสมที่ซื้อมาบริโภค ผูบริโภค รอยละ 55.1 และ 35.5 เห็นดวยอยางยิ่ง และเหน็ดวย 
ตามลําดับวา มีการใชสารเคมใีนกระบวนการผลิตสมเขียวหวาน แตผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 39.1) 
ไมแนใจวาสารเคมีที่ตกคางในสมเขียวหวานที่ซื้อมา บริโภคนั้นอยูในระดับทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ
หรือไม สวนผูที่เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งนั้นมีรอยละ 33.5 และ 14.2 ตามลําดับ และผูบริโภคสวน
ใหญ (รอยละ 40.9 และ 41.6) เห็นดวยอยางยิ่ง และเห็นดวย(ตามลําดับ) วาสารเคมีที่ตกคางในสม
หากมีการบรโิภค และสะสมในรางกายเปน ระยะเวลานานอาจ กอใหเกิดอันตรายได 

ตัวแทนผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 97.8) เห็นดวยถาหากจะมีการวางแนวนโยบายกําหนด
ระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยในสมเขียวหวาน โดยสวนใหญเห็นวาจะเกิดประโยชนแก
ผูบริโภคเอง ทําใหเกษตรไมตองเส่ียงอันตรายตอสารเคม ี และทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ประเทศดีขึน้ (ตามลําดับ) ถาหากในการดําเนินนโยบายการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัย จะ
สงผลใหราคาของสมเขียวหวานทีจ่ะวางจําหนายเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 89.1) ก็เห็น
ดวยถาจะมีการผลักภาระดานราคาบางสวนเปนหนาที่ของผูบริโภค โดยผูผลิต และรัฐบาลจะตองเขา
มาชวยแบกรับภาระราคาที่จะสูงขึ้นดวย โดยเฉลี่ยแลวผูบริโภคคิดวา รัฐบาลควรแบกรับภาระดาน
ราคามากที่สุด เมื่อพิจาณาสัดสวนการแบกรับภาระดานราคาที่จะสูงขึ้นนั้น ผูบริโภคเห็นวารัฐบาลควร
แบกรับภาระราคาที่จะสูงขึ้น (โดยเฉลี่ย) ประมาณ รอยละ 43.2 รองลงมาควรเปนหนาที่ของผูบริโภค 
และผูผลิต (โดยเฉลี่ย) รอยละ 33.9 และ 22.9 ตามลําดับ ตามลําดับ การแสดงวิธกีารรับรองคณุภาพ
และความปลอดภัยที่สามารถสรางความมั่นใจ ในการตัดสินใจซือ้สมเขียวหวานนั้น สวนใหญ (รอยละ 
52.8) เห็นวาควรติดสติ๊กเกอรสัญลักษณการรับรองความปลอดภัย ที่ออกโดยหนวยงานรัฐบาลบนผล
สมที่วางจําหนาย ขณะที่ รอยละ 21.3 เห็นวาควรปรับปรุงระบบการผลิตใหผลผลิตมีความปลอดภัย 
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ควบคุมเกษตรกรและผูจําหนาย ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยไมจําเปนตองแสดงปายหรือ
สัญลักษณใดๆ ที่รานคาจําหนายหรือบนผลสมหรือบรรจุภัณฑอีก   

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคสมเขียวหวานที่มีคุณภาพ และความ
ปลอดภัย 

จากการวิเคราะหดวยแบบจําลอง Conditional Logit เพื่อหาฟงกชันอรรถประโยชนทางออม 
(Vi) ของผูบริโภคทีไ่ดจากการตัดสินใจเลือกสมเขียวหวานทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ภายใต
สถานการณที่มีชดุของคณุลักษณะของสมเขียวหวานในระดับทีแ่ตกตาง 3 ทางเลือก พบวา ปจจัย
ทางดานคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือก
หนึ่ง ที่มีการปรับปรุงคุณลักษณะของสมเขียวหวานคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง ในระดับที่สูงกวา
ทางเลือกฐานหรอืทางเลือกที่แสดงถึงสถานการณปจจุบัน แมราคาจะสงูกวานัน้ ไดแก 1) ระดับ
การศึกษา (ป) 2) รายไดของครัวเรือน (บาท/คน/เดือน) 3) การมีผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพหรอืมีโรค
ประจําตัวอยูในครัวเรือน 4) ความบอยครั้ง (รอยละ) ที่กังวลวาจะไดรับอันตรายจากสารเคมีตกคางใน
ผลไมที่ซื้อมาบริโภค 5) การเหน็ดวยถาจะมีการผลักภาระดานราคาเปนหนาที่ของผูบริโภคเมื่อมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย กลาวคือ ผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา และครัวเรือนที่มีรายได
เฉล่ียตอคนตอเดือนที่สูงกวามีโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะเลือก ทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ที่ไมใช
ทางเลือกฐานสูงขึ้น ถาครัวเรือนใดมีผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพหรือมีโรคประจําตัวอยูในครัวเรือน 
หรือถาผูบริโภคมีความกังวลวา จะไดรับอันตรายจากสารเคมีตกคางในผลไมที่ซื้อมาบริโภคมากครั้ง
เทาใด ก็มีโอกาสจะเลือกสูงขึ้น และผูที่เห็นดวยกับการผลักภาระดานราคาบางสวนเปนหนาทีข่อง
ผูบริโภคก็มีความนาจะเปนที่จะเลือกมากวาผูที่ไมเห็นดวย 

คุณลักษณะของสมเขียวหวานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค คือ 1) สีผิวของ
สมเขียวหวาน 2) การบงชี้ดานความปลอดภัย 3) บรรจุภัณฑ แบบตาขาย 4) การระบุแหลงที่มาหรือยี่หอ
หรือช่ือ-ที่อยู-เบอรโทรศัพท เจาของสวน 5) สถานที่จัดจําหนาย กลาวคือ เมื่อสีผิวของสมเขียวหวานเปน
สีเหลืองอมเขียว หรือสีเหลือง แลวจะมีผลทําใหความพึงพอใจของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจึงมีความ
โอกาสที่ตัดสินเลือกซื้อสมเขียวหวานที่มีสีผิวเปนเหลืองแกมเขียว หรือสีเหลือง มากกวาสีเขียว 
เชนเดียวกันถาสมเขียวหวานใดมีการบงชี้วาเปนสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัย หรือสมเขียวหวาน
อินทรียแลวจะทําใหความพึงพอใจของผูบริโภคเพิ่มขึ้น มากกวาการไมมีการบงชี้ใดๆ หากมีการระบุ
แหลงที่มาหรือยี่หอหรือชื่อ-ที่อยู-เบอรโทรศัพท เจาของสวน ก็ยิ่งจะทําใหผูบริโภคมีโอกาสตัดสินเลือกซื้อ
สมเขียวหวานมากยิ่งขึ้นเชนกัน สวนบรรจุภัณฑแบบตาขายนั้นก็มีผลทําใหผูบริโภคมีความโอกาสตัดสิน
เลือกซื้อสมเขียวหวาน มากกวาการใสถุงพลาสติก สวนสถานที่จัดจําหนาย ถาหากเปลี่ยนสถานที่จัด
จําหนายจากตลาดสดหรือแผงลอย ไปเปนซุปเปอรมารเก็ตแลวจะทําใหผูบริโภคมีโอกาสตัดสินใจซ้ือ
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สมเขียวหวานลดลง อันเนื่องมาจากผูบริโภคมีความพึงพอใจที่ไดรับจากการซื้อสมเขียวหวานจากตลาด
สดหรือแผงลอยมากกวา 

มูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพ และความปลอดภัยใน
สมเขียวหวาน 

เมื่อทราบคุณลักษณะของสมเขียวหวาน ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคแลว 
สามารถหาคาความเต็มใจจายสวนเพิ่ม สําหรับระดับของคุณลักษณะหนึ่งๆ ไดดังสมการที่ (3) ซึ่งผลที่
ไดเปนดังตารางที่ 2 กลาวคือผูบริโภคมีความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับสมที่มีเปลือกสีเหลืองแกมเขียว
คิดเปนมูลคา 13 บาท/กก. นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถหามูลคาของสมเขียวหวานที่ผูบริโภคเต็ม
ใจที่จะจาย เมื่อคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสมเขียวหวานเปลี่ยนแปลงไปได หรือการวัดคา
สวนเกินการชดเชย ในการปรับปรุงคุณลักษณะที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้น (คุณลักษณะอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง) ผลที่ไดเปนดังตารางที่ 2 กลาวคือ ถาหากสมเขียวหวานที่วางจําหนายมีสีผิวเปนสีเหลือง
แกมเขียวแลว ผูบริโภคยินดีที่จะจายมากกวาที่เปนสีเขียว 30.4 (13.0-(-17.4)) บาท/กก. และเมื่อเปนสี
เหลืองผูบริโภคมีความเต็มใจจายมากกวาสีเขียว 21.8 บาท/กก. ถาไดรับการบงชี้วาเปนสมเขียวหวาน
อินทรีย (ไมใชสารเคมี) แลว ผูบริโภคยินดีที่จะจายเพิ่มขึ้นเพื่อการบริโภคสมเขียวหวานที่ไมมีสารเคมี
ตกคางเลย 22.0 บาท/กก. เชนเดียวกับการบงชี้วาเปนสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัย ผูบริโภคก็มี
ความเต็มใจจายมากกวาสมเขียวหวานที่ไมมีการบงชี้ใดๆ 15.6 บาท/กก. สวนบรรจุภัณฑแบบตาขายนั้น 
ผูบริโภคมีความยินดีที่จะจายมากกวาแบบถุงพลาสติก 7.5 บาท/กก. และถามีการระบุแหลงที่มาที่ชัดเจน 
ผูบริโภคเต็มใจที่จะจายเพิ่มขึ้น 6.0 บาท/กก. แตถานําสมเขียวหวานไปจัดจําหนายที่ซุปเปอรมารเก็ต 
ผูบริโภคกลับมีความเต็มใจจายลดลง 5.6 บาท/กก. หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ถาตองการที่จะนํา
สมเขียวหวานไปจัดจําหนายที่ซุปเปอรมารเก็ตแลวควรตั้งราคาใหมีราคาถูกกวาตลาดสด/แผงลอย หรือ
ตองลดราคาลง 5.6 บาท/กก. จึงจะทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจและตัดสินใจเลือกซื้อสมเขียวหวาน 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาขางตนเห็นวา ผูบริโภคใหความตระหนักตอความปลอดภัยในอาหารและ
เต็มใจที่จายเพื่อที่จะบริโภคสมเขยีวหวานที่มีความปลอดภัย และที่ไมมีสารเคมีตกคางเลยคอนขางสูง 
ดังนั้นการดําเนินนโยบายทางดานความปลอดภัยในผลผลิตสมเขียวหวานจึงมีความเปนไปได รัฐบาล
ควรสงเสริมใหมีการผลิตสมเขียวหวานตามระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย หรือการผลิตที่มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และควรใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรในเรือ่งของความรู วทิยาการ เกี่ยวกบั
ผลิตที่ไมใชสารเคมี และควรชวยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการตลาดดวย ทั้งนี้จะตองติดตาม ควบคุม
ผูผลิตและผูจัดจําหนายทุกระดับ ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน และควรเรงออกใบรับรองหรือสัญลักษณ
รับรองการผลิตแบบเกษตรอนิทรยี หรือการผลผลิตที่มีความปลอดภัย ใหกับผูผลิตดวย 
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ตารางที่ 2 มูลคาความเต็มใจจายสวนเพิ่ม สําหรับระดับของคุณลักษณะหนึ่งๆ และคาสวนเกินการชดเชยในการ

ปรับปรุงคุณลักษณะในระดับที่สูงขึน้จากระดับฐาน (เรียงตามระดับความพึงพอใจ) 

(หนวย : บาท/กก.) 

ลําดับ คุณลักษณะ ระดับของคุณลักษณะ MWTP 
สวนเกินการ

ชดเชย 

1. สีเหลืองแกมเขียว 13.00 30.38 

2. สีเหลือง 4.38 21.76 

1 สีผิวของผล

สมเขียวหวาน 

3. สีเขียว (ระดับฐาน) -17.38 - 

1. บงช้ีวาเปนสมเขียวหวานอินทรีย 9.47 22.03 

2. บงช้ีวาเปนสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัย 3.09 15.65 

2 การไดรับการบงช้ีดาน

ความปลอดภัย 

3. ไมมีการบงช้ีใดๆ (ระดับฐาน) -12.56 - 

1. แบบตาขาย 3.76 7.52 3 บรรจุภัณฑ 

2. แบบถุงพลาสติก (ระดับฐาน) -3.76 - 

1. มีการระบุ 3.00 6.00 6 การระบุแหลงที่มา/

ยี่หอ/ช่ือ-ที่อยู-โทรฯ 2. ไมมีระบุ (ระดับฐาน) -3.00 - 

1. ซุปเปอรมารเก็ต -2.81 -5.62 5 สถานที่จัดจําหนาย 

2. ตลาดสดทั่วไป/แผงลอย (ระดับฐาน) 2.81 - 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 

ผูประกอบการทัง้ผูผลิตและผูจัดจําหนายในระดบัตางๆ สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้
เปนกรอบในการกําหนดราคาสมเขียวหวานที่ผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย เพื่อใหเหมาะสมหรือ
ใกลเคียงกับความยินดีที่จะจายของผูบริโภคได โดยควรมีการคัดเลือกสมเขียวหวานที่มีสีเปลือกเปนสี
เหลืองอมเขียวออกจัดจําหนาย ควรใชบรรจุภัณฑแบบตาขาย และที่สําคัญควรติดสติ๊กเกอร
สัญลักษณการรับรองความปลอดภัย ที่ออกโดยหนวยงานรัฐบาลบนผลสมที่วางจําหนาย พรอมทั้งควร
ระบุแหลงที่มาหรือยี่หอหรือชื่อ-ที่อยู-เบอรโทรศัพทใหชัดเจน สวนสถานที่จัดจําหนายนั้นควรเนนที่
ตลาดสดทั่วไปหรือแผงลอยมากกวา แตถาจะนาํไปจัดจําหนายที่ซุปเปอรมารเกต็ ก็ควรตั้งราคาที่ถูก
กวา ถาหากทุกฝายใหความรวมมือกันเปนอยางดี การดําเนินนโยบายการผลิตทางการเกษตรทีไ่มใช
สารเคมีหรือระบบการผลิตเกษตรอินทรียก็ยอมจะประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนตอผูผลิตและ
ผูบริโภค รวมทั้งยังสามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาวได ซึ่งถือไดวาเปนการพัฒนาการ
ผลิตทางดานการเกษตรอยางยั่งยืน 

เอกสารอางอิง 

วิฑูรย ปญญากลุ  และ เจษณี สุขจิรัตติกาล. 2546. สถานการณเกษตรอินทรยีไทยเกษตรอนิทรียโลก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สายใยแผนดนิ. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

324 

สุวรรณา ชาวบานเกาะ. 2545. มูลคาความปลอดภยัจากสารเคมีตกคางในผัก: วิธีแบบจําลองทางเลือก. วิทยานิพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Champ, P.A., K. J. Boyle and T.C. Brown. 2002. The Economics of Non-Market Goods and Resources. 

Dordrecht/ Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 

Thurstone, L.L. 1927. A Law of Comparative Judgment. Psychological Review. 4 : 273-286. 

Seenprachawong, U. 2002. An Economic Valuation of Coastal Ecosystems in Phang Nga Bay, National 

Institute of Development Administration, School of Development Economics, Thailand.  

Lancaster, K. 1966. A new approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy. 74 : 132-157. 

Louviere, J. 1988. Analyzing decision making : metric conjoint analysis. Sage university papers series. 

Quantitative applications in the social sciences.07 (067). 

Adamowicz, W., J. Louviere and J. Swait. 1998. Introduction to Attribute-Based Stated Choice Methods. 

Resource Valuation Branch Damage Assessment Center NOAA-National Oceanic and Atmospheric 

Administration US Department of Commerce. 


