
227KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ
ในตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

Factors Affecting Purchasing Behavior of Organic and  
Pesticide-Free Produce in Farmers’ Markets in Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ: ตลาดเกษตรกรเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตเกษตรที่ส�าคัญของเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกร
ที่ท�าเกษตรในระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ และปลอดสารพิษ และเพื่อการพัฒนาและ
เพิ่มตลาดเกษตรกรให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงมากขึ้น รวมถึงเพิ่มปริมาณการซื้อของผู้บริโภคในตลาด บทความนี้จึงน�าเสนอ 
การศึกษาเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มและปริมาณการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ 
ของผู้บริโภค โดยสัมภาษณ์ผู้ซื้อในตลาดเกษตรกรจ�านวน 200 ราย และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ�าลองโลจิท 
แบบเรียงล�าดับ (Ordered Logit  Model) พบว่า ปัจจัยที่ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มของผู้และการเพิ่ม
ปรมิาณการซือ้ของผูบ้รโิภคเกีย่วข้องกบัความรูค้วามเข้าใจระบบเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และทศันคตด้ิานคณุภาพ
ผลผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิต และการได้รับข่าวสารความรู้จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์
อย่างสม�่าเสมอในตลาดเกษตรกร นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคในตลาดเกษตรกรที่จ�าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีความ
น่าจะเป็นที่จะจ่ายราคาส่วนเพิ่มสูงกว่าผู้บริโภคในตลาดที่จ�าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ
ค�ำส�ำคัญ: ตลาดเกษตรกร, ตลาดทางเลือก, ผลผลิตเกษตรอินทรีย์,  ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ, ราคาส่วนเพิ่ม 

ABSTRACT: Farmers’ market is an important distribution channel for agricultural produce from smallholder farmers 
particularly, with farmers who practice environmental friendly farming systems such as organic and pesticide free 
farms.  In order to develop farmers’ markets and expand and speed to other areas for consumers availability, this paper 
provides a study to understand the factors that affect consumers’ willingness to pay for price premium and expenditure 
of organic and pesticide free produce. The data was collected from 200 customers in organic and pesticide free farmers’  
markets. The results from analyzing ordered logit models reveal that the important factors influence consumers 
to pay higher price premium and higher expenditure amount are related to knowledge on environmental friendly  
farming systems, attitude towards produce quality, pesticide safe produce and regular information and knowledge 
from campaign and public relations in the farmers’ markets. In addition, the consumers in organic farmers’ market 
are more likely to give more price premium than consumers in pesticide free farmers’ market.
Keywords: famers’ market, alternative market, organic produce, pesticide free produce, price premium
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บทน�ำ

ตลาดทางเลือก (alternative markets) นับเป็น

ช่องทางทีส่�าคญัในการกระจายผลติผลเกษตรในระบบ

เกษตรยั่งยืน หรือระบบเกษตรที่ เป ็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม โดยเฉพาะในระบบอาหารท้องถิ่น (local 

food systems) (Seyfang, 2006; Hinrichs, 2000) 

โดยอาหารท้องถิน่อาจหมายถงึอาหารผลติในระยะทาง

ทีใ่กล้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะใกล้ได้ (Seyfang, 2006) โดยตลาด

ทางเลือกจะน�ามาซึ่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต

และผู้บริโภค นอกจากนี้ลักษณะการขายสินค้าจาก

เกษตรกรถงึมอืผูบ้รโิภคยงัเป็นลกัษณะการขายตรงซึง่

ท�าให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม (Feenstra, 1997) จากการ

ศึกษาระบบอาหารท้องถิ่นของ Ward and Lewis 

(2002) พบว่าหากผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในท้อง

ถิน่โดยตรงจะสร้างการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิในท้อง

ถิ่นได้ถึง 2.5 เท่า ในขณะที่หากผู้บริโภคจับจ่ายผ่าน

ห้างสรรพสินค้ารายได้ดังกล่าวจะหมุนเวียนกลับไปสู่

เศรษฐกจิในท้องถิน่เพยีง 1.4 เท่า นอกจากนีย้งัเป็นการ

ถ่ายทอดความรูย้้อนกลบัไปสูเ่กษตรกร (ประทานทพิย์ 

และคณะ, 2548)  ซึ่งลักษณะตลาดทางเลือกมีทั้งใน

รูปแบบ ตลาดเกษตรกร (farmers’ markets) ชุมชน

สนับสนุนเกษตร (community-supported agricul-

ture) ผกัตะกร้า หรอืรปูแบบการกระจายผลผลติเกษตร

ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

หรือสหกรณ์ในประเทศตะวันตก (Festing, 1998; 

Hinrichs, 2000) ทัง้นีต้ลาดเกษตรกรนบัเป็นตลาดทาง

เลือกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดเกษตรกร

เกดิขึน้ในช่วงทศวรรษที ่1970s ในสหรฐัอเมรกิา ต่อมา

มกีารเกดิขึน้ในประเทศอืน่ๆ ด้วย เช่น แคนาดา องักฤษ 

ออสเตร์เลีย และนิวซีแลนด์ (Bukenya et al., 2007) 

โดยลักษณะตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นตลาดเปิด

และเป็นตลาดตามฤดกูาล หรอืตลาดชัว่คราว หรอืตาม

วันที่ก�าหนด (Festing, 1998; Bukenya et al., 2007) 

ในประเทศไทยนั้นการขายผลผลิตเกษตรจาก

เกษตรกรหรอืผูป้ลกูให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรงพบเหน็โดย

ทัว่ไปในหมูบ้่านชมุชนเกษตร โดยเกษตรกรน�าผลผลติ

ของตนมาจ�าหน่ายในตลาดสดในชุมชนหรือจ�าหน่าย

ให้กับร้านค้าของช�าในหมู ่บ้าน อย่างไรก็ตาม ใน

ปัจจุบันมีการจัดตั้งตลาดเกษตรกรที่มีการจ�าหน่าย

ผลผลิตเกษตร จากระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมมากขึ้นในจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงใหม่ 

ขอนแก่น และกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยในเชียงใหม่นั้นมี

ตลาดเกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิตเกษตรจากระบบการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือระบบเกษตรยั่งยืน 

เช่น เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ หรือปลอดภัย ทั้งใน

เขตอ�าเภอเมอืง และในอ�าเภอรอบนอก เช่น ตลาดจรงิ

ใจมาร์เกต ข่วงเกษตรอินทรีย์ และตลาดนัดเกษตร

ปลอดพษิ อาหารปลอดภยั  โดยตลาดเหล่านีไ้ด้รบัการ

สนบัสนนุจากหน่วยงานทีท่�าการวจิยัและ/หรอื พฒันา

ด้านการผลิตเกษตรทางเลือก จัดตลาดเฉพาะวันที่

ก�าหนดให้เกษตรกรในเครือข่ายสมาชิกได้น�าผลผลิต

มาจ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรงและเพือ่ให้เกษตรกร

ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้บริโภคเพื่อ

พัฒนาด้านการผลิตของเกษตรกรและความรู้ความ

เข้าใจในเกษตรทางเลือกของผู้บริโภค (ประทานทิพย์ 

และคณะ, 2548) 

ปัจจบุนัผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัผลผลติเกษตร

ที่ปลอดภัยต่อสารเคมี เนื่องจากกระแสความส�าคัญ

ของสุขภาพและความตระหนักถึงภัยของสารเคมี

เกษตรที่ตกค้างในผลผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่กระแส

ความส�าคัญของพืชผักปลอดสารพิษมีทั้งจากฝั ่ง

เกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีการรณรงค์ งานวิจัยและ

งานพัฒนาในด้านการผลิตและการตลาดเพื่อให้มี

ผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีตั้งแต่แปลง

เกษตรจนถงึโต๊ะอาหารของผูบ้รโิภค เกษตรกรกระจาย

ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีผ่านทั้งระบบตลาด

ทั่วไป ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้า หน่วยงาน

ราชการ รวมถึง ตลาดเกษตรกร ซึ่งตลาดเกษตรกรนับ

เป็นช่องทางการกระจายผลผลิตเกษตรที่ส�าคัญของ

เกษตรกรรายย่อยอย่างมาก ทั้งนี้หากต้องการพัฒนา

ระบบเกษตรไปสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การขยายตลาดทางเลือกไปสู่ชุมชนอื่นหรือในอ�าเภอ
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รอบนอกในจงัหวดัเชยีงใหม่ หรอืการพฒันาในจงัหวดั

อืน่ๆ นบัเป็นสิง่ส�าคญั อย่างไรกต็ามผลผลติเกษตรบาง

ชนิด ในตลาดเกษตรกร เช่น ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 

และผลผลติปลอดสารพษิ มรีาคาสงูกว่าผลผลติเกษตร

ในตลาดทั่วไปเนื่องจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

หรือปลอดสารพิษมีความเสี่ยงจากโรคและแมลง ซึ่ง

เป็นอุปสรรคในการขยายตลาดเกษตรกรด้วยเช่นกัน 

ดั้งนั้นเพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ในการขยายตลาด

ไปสูช่มุชนอืน่ๆ หรอืเพือ่เพิม่การจบัจ่ายสนิค้าในตลาด

ของผู้บริโภคเดิมนั้น ผู้เขียนจึงท�าการการศึกษาเพื่อ

ทราบถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อผลผลิต

เกษตรในตลาดทางเลือก เช่น ข้อมูลลักษณะส่วน

บคุคล พฤตกิรรม และทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นลกูค้า

ของตลาดทางเลือกจะน�าไปสู ่การเลือกที่ตั้งตลาด

เกษตรกร และเป็นแนวทางการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ 

เพื่อให้ผู ้บริโภคซื้อหาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมในตลาดเกษตรกรมากขึ้น

วิธีกำรศึกษำ

ข้อมูลในการศึกษานี้ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้

แบบสอบถามจากผู้บริโภคจ�านวน 200 ราย ในตลาด

เกษตรกร 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้

บรโิภคในตลาดเกษตรกรจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี 

100 ราย และผู้บริโภคในตลาดเกษตรกรจ�าหน่าย

สนิค้าเกษตรปลอดสารพษิ 100 ราย โดยท�าการส�ารวจ

ข้อมูลในเดือนมกราคม 2557 ซึ่งข้อมูลที่สัมภาษณ์

ประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไป ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการซือ้

ผลผลติเกษตรอนิทรย์ี หรอืผลผลติเกษตรปลอดสารพษิ 

และทัศนคติของผู้บริโภคในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานที่ และการส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายของผลผลิต

เกษตรในตลาดเกษตรกร โดยข้อมลูทัว่ไปทีไ่ด้ถกูน�ามา

วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ส่วนข้อมูลพฤติกรรมผู้

บรโิภค และข้อมลูส่วนบคุคล และทศันคตมิาวเิคราะห์

เพือ่หาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ในตลาดทางเลือกด้วยแบบจ�าลองโลจิทแบบเรียง

ล�าดับ (Ordered Logit Model) โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป Limdep 9 

ในส่วนของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ เนือ่งจากตลาด

เกษตรกรมกีารจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีวามหลากหลายทัง้

ชนิดและปริมาณ โดยผลผลิตเกษตรบางชนิดนั้นมี

ความเสี่ยงต่อการถูกท�าลายด้วยโรคและแมลงหาก

ท�าการผลติด้วยระบบอนิทรย์ี หรอืปลอดสารพษิ ซึง่ส่ง

ผลให้ผลผลติทีเ่กษตรกรได้รบัต่อพืน้ทีม่ปีรมิาณต�่ากว่า

การเพาะปลกูโดยการใช้สารเคมโีดยปกต ิดงันัน้สนิค้า

เหล่านีจ้�าเป็นต้องมรีาคาสงูกว่าราคาขายในตลาดทัว่ๆ 
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ของผู้บริโภคเดิมนั �น ผู้ เขียนจึงทําการการศึกษาเพื�อทราบถึงปัจจัยที�สําคัญต่อพฤติกรรมการซื �อผลผลิตเกษตรในตลาด
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สมัภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมลูทั�วไป ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื �อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ 

และทัศนคติของผู้บริโภคในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที� และการส่งเสริมการจัดจําหน่ายของผลผลิตเกษตรในตลาด
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หรือปลอดสารพิษ ซึ�งสง่ผลให้ผลผลติที�เกษตรกรได้รับต่อพื �นที�มีปริมาณตํ�ากว่าการเพาะปลกูโดยการใช้สารเคมีโดยปกติ 

ดังนั �นสินค้าเหล่านี �จําเป็นต้องมีราคาสงูกว่าราคาขายในตลาดทั�วๆ ไป และด้วยเหตุนี �การศึกษานี �ได้ให้ความสําคัญกับ
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ผู้บริโภค และ มูลค่าการซื �อหรือการใช้จ่ายในตลาดเกษตรกรต่อครั �ง เพื�อทราบถึงลกัษณะทั�วไปและทัศนคติของกลุ่ม

ผู้บริโภคที�เต็มใจจ่ายราคาสว่นเพิ�มให้กบัเกษตรกร โดยสมการแสดงในสมการที� 1 
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โดยที�  s แต่ละตวันั �น เป็นพารามิเตอร์ที�สามารถประมาณการด้วยตัวแปร    และ e มีการกระจายแบบโลจิ

สติกมาตรฐาน (Standard Logistic Distribution) และในแบบจําลองหลายทางเลือกสมมติ ให้มี การแจกแจงแบบโลจิ

สติก จาก Hill et al. (2008) สมการความน่าจะเป็นแสดงในสมการที� 3  
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เมือ่ Prob(y = j) คอืความน่าจะเป็นของอนัดบัทางเลอืก

ที่ j 

Y  คือตัวแปรตาม โดยในแบบจ�าลองอันดับความ

เต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ่ม (price premium) นั้น  j 

คอืร้อยละราคาส่วนเพิม่ของผลผลติเกษตรอนิทรย์ี 

โดย j =  1 เมื่อผู้บริโภคยินดีจ่ายราคาส่วนเพิ่ม j 

=  0 เมื่อผู้บริโภคไม่ยินดีจ่ายราคาส่วนเพิ่ม  ส่วน

ในแบบจ�าลองขนาดการใช้จ่ายผลผลิตเกษตร

อินทรีย์หรือปลอดสารพิษต่อครั้งนั้น j คือ ขนาด

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง โดย j=0เมื่อผู้บริโภคใช้จ่ายครั้ง

ละน้อยกว่า 50 บาท j=1เมือ่ผูบ้รโิภคใช้จ่ายครัง้ล

ะน้อยกว่ามากกว่า 50 บาท แต่น้อยกว่า 150 บาท 

และ j=2 เมื่อผู้บริโภคใช้จ่ายครั้งละตั้งแต่ 150 

บาทขึ้นไป

x  คือตัวแปรอธิบาย ประกอบด้วย อายุ (age) 

จ�านวนปีของการศึกษา (edu) รายได้ต่อเดือน 

(income) จ�านวนสมาชิกครัวเรือน (hhmem) 

ตัวแปรหุ่นของตลาด (dmarket โดยที่ 1 = ตลาด

เกษตรอินทรีย์ และ 0 = ตลาดเกษตรปลอดสาร

พษิ) ตวัแปรหุน่ของเพศ (dsex โดยที ่1= เพศหญงิ 

และ 0= เพศชาย) ตวัแปรหุน่ความเชือ่ว่าผลผลติ

ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพ (dhealth โดย ที่ 1 = 

ซื้อผลผลิตด้วยเหตุผลว่าดีต่อสุขภาพ และ 0 = 

อืน่ๆ) ตวัแปรหุน่ความภกัดต่ีอสนิค้าเกษตรปลอด

สารพิษ (dloyal โดยที่ 1 = ผู้บริโภคไม่คิดเลิก

บริโภคผักอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษ  และ 0 = 

อื่นๆ) คะแนนความรู้ที่ถูกต้องต่อผักอินทรีย์ ผัก

ปลอดสารพิษ และผักทั่วไป (knowledge)ซึ่งมี

คะแนนเต็ม 15 จากค�าถามด้านความรู้ที่มีต่อผัก

อินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป  และ

ตวัแปรกลุม่สดุท้ายคอืตวัแปรทศันคตซิึง่มคีะแนน

ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ในแต่ละตวัแปร ได้แก่คะแนนความ

ส�าคญัของราคาทีเ่หมาะสมกบัคณุภาพ (priqual-

ity) คะแนนความส�าคัญของสถานที่เป็นที่น่าเชื่อ

ถือ (place) คะแนนความส�าคัญของราคาเหมาะ

สมกบัปรมิาณ (priquantity) คะแนนความส�าคญั

ของผลผลิตมีความปลอดภัย (safe) และคะแนน

ความส�าคญัของการประชาสมัพนัธ์ (campaign) 

α  คือค่าพารามิเตอร์
N  คือจ�านวนตัวอย่าง
J  คือจ�านวนอันดับ
Φ คือ logistic cumulative distribution function

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ข้อมูลทั่วไป

ผู ้บริโภคในตลาดเกษตรกรทั้งสองแห่งที่กลุ ่ม

ตวัอย่างเป็นผูห้ญงิถงึประมาณร้อยละ 70 โดย มาจาก

ครัวเรือนที่มีขนาดจ�านวนสมาชิกประมาณ 4 คนต่อ

ครัวเรือน ตัวอย่างในตลาดเกษตรปลอดสารพิษส่วน

ใหญ่มีอายุต�่ากว่า 35 ปี ในขณะที่ในตลาดเกษตร

อินทรีย์มีสัดส่วนอายุต�่ากว่าและตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปใน

จ�านวนเท่าๆ กัน กลุ่มผู้บริโภคมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 18,000-

โดยที ่μ s แต่ละตวันัน้ เป็นพารามเิตอร์ทีส่ามารถ

ประมาณการด้วยตวัแปร α และ e มกีารกระจายแบบ

โลจิสติกมาตรฐาน (Standard Logistic Distribution) 

และในแบบจ�าลองหลายทางเลอืกสมมต ิให้ม ีการแจก

แจงแบบโลจิสติก จาก Hill et al. (2008) สมการความ

น่าจะเป็นแสดงในสมการที่ 3 
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ผลกำรวิเครำะห์แบบจ�ำลอง

แบบจ�ำลองควำมเต็มใจจ่ำยรำคำส่วนเพิ่ม

จากการวเิคราะห์สมการโลจทิแบบเรยีงล�าดบัของ

แบบจ�าลองความเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ่มพบว่าแบบ

จ�าลองสามารถท�านายถูกต้องร้อยละ 81.5 โดยพบว่า 

ขนาดครวัเรอืน และปัจจยัด้านทศันคตใินการให้ความ

ส�าคัญกับการรณรงค์ด้านเกษตรทางเลือก ความรู้ใน

ด้านผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผัก

ทั่วไปที่ถูกต้อง และ ความภักดีต่อการบริโภคผลผลิต

อินทรีย์หรือปลอดสารพิษ มีผลต่อความน่าจะเป็นใน

ความเต็มใจจะจ่ายราคาส่วนเพิ่มผลผลิตเกษตร

อินทรีย์ หรือผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ทั้งนี้พบว่าผู้

บรโิภคจากสองตลาดมคีวามเตม็ใจจะจ่ายในราคาส่วน

เพิม่แตกต่างกนัโดยผูบ้รโิภคในตลาดนดัเกษตรอนิทรย์ี

มีความเต็มใจจ่ายระดับราคาส่วนเพิ่มที่สูงกว่าตลาด

เกษตรปลอดสารพิษ  (Table 2)

5 

 

Table 1  Descriptive statistics of consumers’ characteristic and perceptions  

VARIABLE 
PESTICIDE FREE 

FAMERS’ MARKET 

ORGANIC FARMERS’ 

MARKET 

PERCENTAGE OF FEMALE (%) 76 69 

PERCENTAGE OF CONSUMERS AGE ABOVE 35 (%) 37 50 

PERCENTAGE OF EDUCATION: BECHELOR (%) 45 49 

LOYAL (%) 50 56 

PERCENTAGE OF PRICE PREMIUM  24.1 27.2 

INCOME (BAHT/MONTH) 18650 20250 

NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBER (PERSON) 3.92 3.49 

AVERAGE SCORE OF KNOWLEDGE 8.71 9.53 

RANKING SCORE FOR IMPORTANCE OF:   

APPROPRIATE PRICE COMPARE TO QUALITY 3.99 4.12 

PLACE 4.20 4.15 

APPROPRIATE PRICE COMPARE TO QUANTITY 3.89 3.97 

SAFTY PRODUCE 4.31 4.25 

CAMPAIGN 4.07 3.98 

 

 

ผลการวิเคราะห์แบบจาํลอง 

แบบจาํลองความเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ�ม 

จากการวิเคราะห์สมการโลจิทแบบเรียงลําดับของแบบจําลองความเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ�มพบว่าแบบจําลอง

สามารถทํานายถูกต้องร้อยละ 81.5 โดยพบว่า ขนาดครัวเรือน และปัจจัยด้านทัศนคติในการให้ความสําคัญกับการ

รณรงค์ด้านเกษตรทางเลือก ความรู้ในด้านผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผักทั�วไปที�ถูกต้อง และ ความ

ภักดีต่อการบริโภคผลผลติอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ มีผลต่อความน่าจะเป็นในความเต็มใจจะจ่ายราคาส่วนเพิ�มผลผลิต

เกษตรอินทรีย์ หรือผลผลติเกษตรปลอดสารพิษ ทั �งนี �พบว่าผู้บริโภคจากสองตลาดมีความเต็มใจจะจ่ายในราคาส่วนเพิ�ม

แตกต่างกันโดยผู้บริโภคในตลาดนัดเกษตรอินทรีย์มีความเต็มใจจ่ายระดับราคาส่วนเพิ�มที�สูงกว่าตลาดเกษตรปลอด

สารพิษ  (Table 2) 

 

Table 2   Ordered Logit Models Results 

 

PRICE PREMIUM MODEL EXPENDITURE MODEL 

VARIABLE Odd Ratio Marginal Effect Odd Ratio Marginal Effect 

 

Y=00 Y=01  Y=00 Y=01 Y=02 

Constant 0.211 - - 

 

0.004 - - - 

DSEX* 0.868 0.021 -0.021 

 

1.019 -0.001 -0.003 0.004 

DMARKET* 2.257b -0.120 0.120 

 

1.396 -0.021 -0.048 0.069 

DAGE* 1.830 -0.087 0.087 

 

0.788 0.015 0.034 -0.049 

EDU 1.074 -0.011 0.011 

 

1.146b -0.008 -0.020 0.028 

INCOME 1.000 0.000 0.000 

 

1.000b 0.000 0.000 0.000 

20,000 บาท ต่อเดือน ในส่วนของทัศนคติและการให้

ความส�าคญัในด้าน ผลติภณัฑ์ ราคา สถานที ่และการ

ส่งเสริมการขายนั้น พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความ

ส�าคญักบั ความปลอดภยัของผลผลติเกษตร ความน่า

เชื่อถือของสถานที่จัดตลาดนัดเกษตรกร และความ

เหมาะสมของราคาต่อคุณภาพผลผลิต (Table 1)
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แบบจ�ำลองมูลค่ำกำรซื้อผลผลิตเกษตร

อินทรีย์หรือปลอดสำรพิษต่อครั้ง

จากการวเิคราะห์สมการโลจทิแบบเรยีงล�าดบัของ

แบบจ�าลองขนาดการใช้จ่ายผลผลติเกษตรอนิทรย์ีหรอื

ผลผลิตปลอดสารพิษต่อครั้ง พบว่าแบบจ�าลอง

สามารถท�านายถูกต้องร้อยละ 68 โดยพบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่การศึกษา รายได้ของผู้บริโภคมี

อทิธพิลต่อขนาดการซือ้ผลติอนิทรย์ีหรอืผลผลติปลอด

สารพิษ กล่าวคือผู้บริโภคที่มีการศึกษาและรายได้สูง 

มคีวามน่าจะเป็นทีจ่ะเพิม่มลูค่าการซือ้ผลผลติอนิทรย์ี

หรือปลอดสารพิษ ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิพล

ต่อขนาดการใช้จ่ายผลผลติเกษตรอนิทรย์ีหรอืผลผลติ

ปลอดสารพษิของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยักลุม่เดยีวกบัทีพ่บ

ในแบบจ�าลองความเตม็ใจจา่ยราคาส่วนเพิม่ซึ่งไดแ้ก่ 

การรณรงค์ด้านเกษตรทางเลือก ความรู้ในด้านผัก

อินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผักทั่วไปที่
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Table 2   Ordered Logit Models Results 

 

PRICE PREMIUM MODEL EXPENDITURE MODEL 

VARIABLE Odd Ratio Marginal Effect Odd Ratio Marginal Effect 

 

Y=00 Y=01  Y=00 Y=01 Y=02 

Constant 0.211 - - 

 

0.004 - - - 

DSEX* 0.868 0.021 -0.021 

 

1.019 -0.001 -0.003 0.004 

DMARKET* 2.257b -0.120 0.120 

 

1.396 -0.021 -0.048 0.069 

DAGE* 1.830 -0.087 0.087 

 

0.788 0.015 0.034 -0.049 

EDU 1.074 -0.011 0.011 

 

1.146b -0.008 -0.020 0.028 

INCOME 1.000 0.000 0.000 

 

1.000b 0.000 0.000 0.000 
6 

 

PRIQUALITY 1.759 -0.083 0.083 

 

0.906 0.006 0.014 -0.020 

PLACE 1.305 -0.039 0.039 

 

1.254 -0.014 -0.033 0.047 

PRIQUANTITY 0.825 0.028 -0.028 

 

0.881 0.008 0.018 -0.026 

SAFE 1.386 -0.048 0.048 

 

1.683c -0.032 -0.076 0.108 

DHEALTH* 0.807 0.030 -0.030 

 

0.482c 0.037 0.127 -0.163 

KNOWLEDGE 1.093c -0.013 0.013 

 

1.103b -0.006 -0.014 0.020 

CAMPAIGN 0.572c 0.082 -0.082 

 

1.438c -0.022 -0.053 0.075 

DROYAL* 2.353c -0.128 0.128 

 

5.125a -0.111 -0.211 0.323 

HHMEM 0.742b 0.044 -0.044 

 

1.164 -0.009 -0.022 0.031 

         

Log-L -89.752  -150.872 

Chi-Square 36.205  80.744 

McFadden Pseudo R-squared       .167  .211 

Model prediction 81.525  68.000 

Sample size 200  200 

*   Dummy variables 

a, b, and c denote significant using a two-tailed t test at 1, 5, and 10 per cent levels, respectively 

 

แบบจาํลองมูลค่าการซื �อผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรือปลอดสารพิษต่อครั�ง 

จากการวิเคราะห์สมการโลจิทแบบเรียงลาํดบัของแบบจําลองขนาดการใช้จ่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรือผลผลิต

ปลอดสารพิษต่อครั �ง พบว่าแบบจําลองสามารถทํานายถูกต้องร้อยละ 68 โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่การศึกษา 

รายได้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อขนาดการซื �อผลิตอินทรีย์หรือผลผลิตปลอดสารพิษ กล่าวคือผู้บริโภคที�มีการศึกษาและ

รายได้สงู มีความน่าจะเป็นที�จะเพิ�มมลูค่าการซื �อผลผลิตอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติที�มีอิทธิพลต่อ

ขนาดการใช้จ่ายผลผลติเกษตรอินทรีย์หรือผลผลิตปลอดสารพิษของผู้บริโภคเป็นปัจจัยกลุ่มเดียวกับที�พบในแบบจําลอง

ความเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ�มซึ�งได้แก่ การรณรงค์ด้านเกษตรทางเลือก ความรู้ในด้านผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผัก

ปลอดภัย และผักทั�วไปที�ถูกต้อง และความภักดีต่อการบริโภคผลผลิตอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ นอกจากนี �ยังพบว่า

ผู้บริโภคที�ให้ความสาํคญักบัการไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลติจะมีความน่าจะเป็นที�จะซื �อพืชผักอินทรีย์และปลอดสารพิษ

เพิ�มขึ �น อย่างไรก็ตามไม่พบว่าตลาดเกษตรกรจําหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และตลาดเกษตรกรจําหน่ายผลผลิตเกษตร

ปลอดสารพิษมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นที�ผู้บริโภคจะใช้จ่ายซื �อสนิค้าเพิ�มขึ �นหรือลดลง (Table 2) 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

การพฒันาตลาดเกษตรกร เพื�อเป็นตลาดทางเลือกสําหรับผู้บริโภคสินค้าเกษตรที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม เช่น

สนิค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนามากขึ �นในระเวลา 10 ปี อย่างไรก็

ตามการพฒันานี �มีการกระจกุตวัอยู่ในเขตอําเภอเมืองเป็นสว่นใหญ่ ซึ�งหากมีการพัฒนาตลาดเกษตรกรในเขตอําเภอรอบ

นอกเพื�อเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมจะเป็นช่องทางตลาดที�สําคัญสําหรับเกษตรกร และ

นําไปสูก่ารพฒันาและขยายพื �นที�การผลติพืชผลเกษตรที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี �ตลาดเกษตรกร
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ถูกต้อง และความภักดีต่อการบริโภคผลผลิตอินทรีย์

หรือปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคที่ให้

ความส�าคญักบัการไม่มสีารพษิตกค้างในผลผลติจะมี

ความน่าจะเป็นทีจ่ะซือ้พชืผกัอนิทรย์ีและปลอดสารพษิ

เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามไม่พบว่าตลาดเกษตรกรจ�าหน่าย

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และตลาดเกษตรกรจ�าหน่าย

ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษมีอิทธิพลต่อความน่าจะ

เป็นที่ผู ้บริโภคจะใช้จ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

(Table 2)

วิจำรณ์ผลกำรศึกษำ

การพัฒนาตลาดเกษตรกร เพื่อเป็นตลาดทาง

เลือกส�าหรับผู้บริโภคสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เช่นสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตร

ปลอดสารพษิ ในจงัหวดัเชยีงใหม่มกีารพฒันามากขึน้

ในระเวลา 10 ปี อย่างไรก็ตามการพัฒนานี้มีการกระ

จกุตวัอยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืงเป็นส่วนใหญ่ ซึง่หากมกีาร

พัฒนาตลาดเกษตรกรในเขตอ�าเภอรอบนอกเพื่อเป็น

แหล่งจ�าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จะเป็นช่องทางตลาดทีส่�าคญัส�าหรบัเกษตรกร และน�า

ไปสูก่ารพฒันาและขยายพืน้ทีก่ารผลติพชืผลเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ตลาดเกษตรกรยงัน�าไปสูก่ารผลติทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของผูบ้รโิภคอกีด้วย (ประทานทพิย์ และคณะ, 

2548) ทัง้นีก้ารพฒันาตลาดเกษตรกรนัน้ เมือ่พจิารณา

จากการศึกษา ของ Bukenya et al. (2007) พบว่า ผู้

บริโภคจะเลือกจับจ่ายในตลาดเกษตรกรที่ไม่ห่างไกล

จากชุมชนมากเกินไป หากการเดินทางมากกว่า 30 

นาที มีความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคจะไม่ร่วมจับจ่ายใน

ตลาดเกษตรกร นอกจากนี้ลักษณะผู้บริโภคที่ส�าคัญที่

เข้าใช้ตลาดเกษตรกร คอืกลุม่ผูบ้รโิภคจากครอบครวัที่

มสีมาชกิครวัเรอืนอย่างน้อยสามคน มกีารศกึษาเทยีบ

เท่ากับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอายุอยู่ระหว่างวัย

กลางคน (35-55 ปี) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เป็นผู้ที่

เลือกซื้อสินค้าโดยต้องการเลือกสินค้า ค�านึงถึง

คณุภาพสนิค้า และพจิารณาความเหมาะสมของราคา 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wolf et al. (2005) ที่

เสนอข้อมลูผูซ้ือ้ในตลาดเกษตรกรทีใ่ห้ความส�าคญักบั

คุณภาพผลผลิตที่วางจ�าหน่าย อย่างไรก็ตามเมื่อ

พจิารณาความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายราคาส่วนเพิม่และขนาด

การใช้จ่ายของผู้บริโภคจากการศึกษานี้ ซึ่งจ�ากัดที่

ตลาดผลผลิตเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบว่าผู้

บริโภคในตลาดเกษตรกรที่จ�าหน่ายผลผลิตเกษตร

อินทรีย์มีความน่าจะเป็นที่จะจ่ายราคาที่สูงขึ้นสูงกว่า

ในตลาดที่จ�าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่ง

กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามน่าจะเป็นทีจ่ะจ่ายราคาผลผลติ

สูงขึ้นนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตในระบบที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อมเป็นอย่างด ี มคีวามภกัดต่ีอสนิค้า และ

เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีสมาชิกครัวเรือนน้อยราย และใน

ส่วนของผูบ้รโิภคมกีารใช้จ่ายซือ้สนิค้าเกษตรในตลาด

เกษตรกรในจ�านวนเงินที่สูงนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มี

ความรู้ด้านเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง

ดีแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีรายได้สูง มีการศึกษาสูง และให้

ความส�าคญักบัสขุภาพ และเชือ่ในความปลอดภยัของ

ผลผลิตในตลาดเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งเป็นการยืนยัน

ความจ�าเป็นในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ

การผลติพชืผกัทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม นอกจากนีก้าร

รณรงค์เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิค้าในตลาดเกษตรกร

มากขึ้นนั้นเกษตรกรเองจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ

ความปลอดสารพิษของสินค้าด้วยเช่นกันเนื่องจากผู้

บริโภคจะมีแนวโน้มจะจับจ่ายซื้อผลผลิตเกษตรเหล่า

นี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นว่ามีผลดีต่อสุขภาพ และสินค้า

เหล่านั้นปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งนี้การให้ความรู้ผู้

บรโิภคอย่างสม�า่เสมอให้ผูบ้รโิภคมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ทีถ่กูต้องต่อเกษตรอนิทรย์ี เกษตรปลอดสารพษิ เกษตร

ปลอดภัย และเกษตรทั่วไป จะมีส่วนกระตุ้นการเพิ่ม

ขึน้ของการซือ้สนิค้าเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้

ดียิ่งขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดเกษตรกรใน

ตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์และตลาดผลผลิตเกษตร
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ปลอดสารพษิ โดยใช้แบบจ�าลองโลจทิแบบเรยีงล�าดบั

ขั้น ทั้งในแบบจ�าลองความเต็มใจจ่ายราคาส่วนเพิ่ม

ของผู ้บริโภคและแบบจ�าลองมูลค่าการซื้อผลผลิต

เกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ แสดงให้เห็นว่าผู้

บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้นและให้ราคาสินค้มากขึ้น

เนือ่งจากปัจจยัส�าคญั คอื ผลผลติเหล่านัน้ดต่ีอสขุภาพ 

ให้ความส�าคัญกับความปลอดสารพิษตกค้างของ

ผลผลิต และค�านึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ดัง

นั้นหากต้องการพัฒนาตลาดเกษตรกรขึ้นมาใหม่หรือ

เพิ่มยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคเดิม เกษตรกรในตลาด

เกษตรกรควรให้ความส�าคญักบัคณุภาพผลผลติเกษตร

ในตลาดเกษตรกรทัง้ด้านความปลอดภยั ความเหมาะ

สมต่อราคา และควรให้ความรู ้แก่ผู ้บริโภคอย่าง

สม�่าเสมอ
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