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Abstracts
This paper studies the effects of leadership and neighborhood on organic farming adoption decision with
Spatial Autoregressive Probit Model (SAR Probit). The observations of this study are 289 rice farmers in Chiang Rai,
Payao, Nan, Suphanburi and Ayutthaya which includes 99 chemical farmers and 190 organic farmers. There are
two main findings from this study. First, trustworthiness, age, farm ownership, sex, education and organic farming
knowledge openness positively affects the decision in organic farming adoption. Second, SAR Probit model show
that there is a spatial effect on organic farming adoption decision. In other words, Neighbors decision have
important role in organic farming adoption decision of farmers. There are two policy suggestions. First, supporting
organic farming knowledge through trustworthiness leader or organization. Second, initially supporting group of
farmers with the tight relationship due to the exist of positive spatial effect and trustworthiness on organic farming
adoption decision.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาอิทธิพลของผู้นาหรื อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์ รวมถึงความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่ ( Spatial
Correlation) ต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ด้วยแบบจาลอง Spatial Autoregressive Probit (SAR Probit) กลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน สุพรรณบุรี และพระนครศรี อยุธยา รวมทังสิ
้ ้นเป็ น
จานวน 289 ครัวเรื อน ประกอบไปด้ วยเกษตรกรที่ทาเกษตรเคมี 99 ครัวเรื อนและเกษตรอินทรี ย์ 190 ครัวเรื อน ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ที่ได้ แก่ ระดับความไว้ ใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่
ทาเกษตรอินทรี ย์ อายุ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพศ การศึกษา และระดับการเปิ ดรับความรู้ เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์
นอกจากนี ้แล้ วจากแบบจาลอง SAR Probit แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่ การตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกร กล่าวคืออิทธิพลของเพื่อนบ้ านส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกร
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ได้ แก่ ควรสนับสนุนความรู้ การทาเกษตรอินทรี ย์ผ่านบุคคลต้ นแบบหรื อหน่วยงานที่ได้ รับ
ความไว้ ว างใจจากเกษตรกร นอกจากนี แ้ ล้ ว การส่ง เสริ ม ควรเริ่ ม จากกลุ่ม เกษตรกรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ กล้ ชิ ด เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธ์ทางพื ้นที่และระดับความไว้ ใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์มีผลค่อนข้ างมากต่อการตัดสินใจยอมรับ
การทาเกษตรอินทรี ย์
คำสำคัญ : เกษตรอินทรี ย์, แบบจาลอง SAR Probit, ความสัมพันธ์ทางพื ้นที่

บทนำ
การทาเกษตรกรรมในปั จจุบนั เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารเคมีเป็ นจานวนมาก เนื่องจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตร
ส่งผลดีทางด้ านการผลิตเช่น การใช้ ยาฆ่าแมลงทาให้ พืชมีความทนทานต่อศัตรูพืชที่จะเข้ ามาทาลายผลผลิต ของเกษตรกร หรื อ
การใช้ ยาฆ่าหญ้ าซึง่ ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้ านแรงงานในการกาจัดวัชพืช โดยงานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ ทาการสารวจพฤติกรรมการ
ซื ้อปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า เกษตรกรเชื่อว่าปุ๋ ยเคมีสามารถทาให้ ได้ ผลผลิตที่ดี

Chonnakan Rittinon and Manachaya Uruyos 25

และไม่มีสารพิษอันตรายใด ๆ ทาให้ เกษตรกรที่ใช้ ปยเคมี
ุ๋
มากเกินความจาเป็ น ด้ วยความมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลผลิตอย่างแน่นอน
และสามารถสร้ างรายได้ ที่มากกว่าการไม่ใช้ สารเคมี (Phanketkit, 2013)
แม้ ว่าการใช้ สารเคมีทางการเกษตรจะส่งผลดีทางด้ านการผลิต แต่กลับส่งผลกระทบทางลบในหลายด้ าน ไม่ว่าจะ
เป็ น สุขภาพของเกษตรกร สุภาพของผู้บริ โภค และสิ่งแวดล้ อม ข้ อมูลจากสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม
แสดงให้ เห็นว่าจานวนผู้ป่วยจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จาก 1,850 รายในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 5,701
รายในปี พ.ศ. 2557 งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ คานวณค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยจากการได้ รับสารเคมี เกิน
กาหนดคิดเป็ นจานวนเงิน 1,326 บาทต่อปี (Busbakorn, 2003) นอกจากนีย้ งั มีงานวิจัยที่ คานวณค่าใช้ จ่ายของเกษตรกร
ด้ านสุขภาพในกรณีที่ไม่นอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 564 บาทต่อปี และในกรณี นอนโรงพยาบาลมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ
5,701 บาทต่อปี (Vanasom, 2000) สาหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืชส่ง
ผลกระทบภายนอกคิดเป็ นมูลค่าถึง 1.4 หมื่นล้ านบาท เมื่อพิจารณาร่ วมกับต้ นทุนการนาเข้ าพบว่าต้ นทุนที่แท้ จริ งของสังคม
จากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสูงถึง 3.2 หมื่นล้ านบาทต่อปี และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (Praneetvatakul et al.,
2011)
จากผลกระทบทางด้ านลบของการทาเกษตรเคมีข้างต้ น เกษตรกรบางรายจึงได้ หนั กลับมาทาเกษตรกรรมที่มีแนวคิด
แบบไม่ใช้ สารเคมีหรื อที่เรี ยกว่าเกษตรอินทรี ย์ ซึง่ ทาให้ เกษตรกรไม่ต้องเผชิญกับปั ญหาสุขภาพจากสารเคมี และผลกระทบทาง
ลบต่าง ๆ นอกจากนี ้แล้ วยังมีงานวิจยั หลายชิ ้นที่ศึกษาเปรี ยบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการทาเกษตรไร้ สารเคมี
และเกษตรเคมีและพบว่า การทาเกษตรไร้ สารเคมีหรื อเกษตรอินทรี ย์นนให้
ั ้ ผลตอบแทนในรู ปของกาไรที่สงู กว่าการทาเกษตร
เคมี เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ากว่าและสามารถขายได้ ในราคาที่สงู กว่า (Doungdee, 2007; Mulasatra, 2003)
แต่ในปั จจุบนั การทาเกษตรอินทรี ย์ในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก แม้ ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะพบว่าการทา
เกษตรอินทรี ย์ให้ ผลโดยรวมที่ดีกว่าการทาเกษตรเคมี ข้ อมูลจากสานักเศรษฐกิจการเกษตรและมูลนิ ธิสายในแผ่นดินในปี
พ.ศ. 2557 พบว่าสัดส่วนพื ้นที่การทาเกษตรอินทรี ย์เทียบกับพื ้นที่ในการทาเกษตรกรรมทังหมดมี
้
เพียงแค่ร้อยละ 0.16 เท่านัน้
งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ในอดีต ได้ ผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ เช่นเกษตรกรที่ชอบ
ความเสี่ยงมีแนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้น (Kallas, Serra, & Gil, 2009; Koesling et al., 2004 ) หรื อ
ระดับการศึกษาและปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ เกษตรกรยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน
(Hosseini & Ajoudani, 2012) นอกจากนี ้แล้ วการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ในอดีตส่วนใหญ่มกั จะใช้
แบบจาลอง Logit Regression (Sarker, Itohara, & Hoque, 2010; Kassie, Zikhali, Manjur, & Edwards, 2009) ซึ่งเป็ นวิธี
ทางเศรษฐมิติที่ ละเลยความสัมพันธ์ เชิงพืน้ ที่ (Spatial Correlation) จึงเป็ นการละเลยความจริ งที่ว่า การตัดสินใจยอมรับ
การทาเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกรได้ รับอิทธิ พลมาจากการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกรเพื่อนบ้ านหรื อ
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ข้างเคียง เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ สูงที่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกันจะมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ หรื อแนวทางในการทาเกษตรระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการเปรี ยบเทียบกระบวนการทา
เกษตรกรรมระหว่ า งเกษตรกรเหล่า นัน้ นอกจากนี ก้ ารสัง เกตและเรี ย นรู้ แนวทางในการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องผู้ใ กล้ ชิด
ผู้เชี่ ยวชาญ หรื อผู้นาที่ทาเกษตรอินทรี ย์อาจจะมีอิทธิ พลต่อการยอมรั บการทาเกษตรเช่นกัน ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ะเติมเต็ม
ช่องว่างในประเด็นดังกล่าวด้ วยการศึกษาอิทธิพลของเพื่อนบ้ าน ผู้นาและสมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์ รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่ การตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ด้ วยวิธีทางเศรษฐมิติเชิงพื ้นที่ (Spatial Econometrics)
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี
Random Utility Theory
แนวคิ ด ของ Random Utility Theory คื อ บุ ค คลจะตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กใดทางเลื อ กหนึ่ ง ขึ น้ อยู่กับ ปั จ จัย ที่
หลากหลาย ซึ่งเป็ นทางเลือกที่ทาให้ บคุ คลนันได้
้ ความพึงพอใจที่สงู ที่สดุ โดยปั จจัยดังกล่าวอาจหมายถึง ลักษณะส่วนตัวของ
บุคคลเช่น เพศ อายุ การศึกษา เป็ นต้ น รวมไปถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลเหล่านัน้ นอกจากปั จจัยเหล่านี ้แล้ ว
ทฤษฎีนี ้ยังมีอีกหนึ่งปั จจัยที่เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถวัดได้ ซึ่งเรี ยกว่าปั จจัยสุม่ หรื อ Random Utility กล่าวคือ บุคคลสองคนที่มี
ลักษณะพื ้นฐานและปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมือนกันอาจจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกต่างกันได้ จากทฤษฏี
สามารถแสดงฟั งก์ชนั ความพึงพอใจของบุคคลต่อทางเลือกต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้

U V  X  
ij

ij

ij

ij

โดยกาหนดให้
i คือค่าแทนตัวบุคคลที่ i
j คือค่าแทนทางเลือกที่ j
U ij คือฟังก์ชนั ความพึงพอใจของบุคคลที่ i ต่อทางเลือกที่ j
V ij  X ij  คือฟังก์ชนั ที่แสดงถึงความพึงพอใจจากปัจจัย X ij ที่สามารถสังเกตได้ จากบุคคลที่ i ต่อทางเลือกที่ j
 ij คือค่าความพึงพอใจสุม่ ต่อทางเลือกที่ j ของบุคคลที่ i
เมื่อกาหนดให้ มีทางเลือกเพียงแค่สองทางเลือกได้ แก่ทางเลือก a และทางเลือก b จะได้ วา่ ความน่าจะเป็ นที่บคุ คลที่ i
จะตัดสินใจเลือกทางเลือก a มีเงื่อนไขดังต่อนี ้
p U ia  U ib    p V ia  V ib    ia   ib  
งานวิจัยนีไ้ ด้ ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ
ปั จจัยพื ้นฐาน ทัศนคติและปั จจัยภายนอกต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ปกรอบ
แนวคิดของงานวิจยั ได้ ดงั ภาพที่ 1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรอบกำรศึกษำที่ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์
สมมุติฐานของการศึกษาคือ ระหว่างเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์และเกษตรกรที่ทาเกษตรเคมีจะมีความแตกต่าง
ของปั จจัยที่ทาให้ เกษตรกรเลือกแนวทางในการทาเกษตรกรรมที่ไม่เหมือนกัน ดังนันแปรตามของกรอบการศึ
้
กษานี ้ได้ แก่
Y1  1 เมื่อเกษตรกรทาเกษตรอินทรี ย์และได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล
Y1  0 เมื่อเกษตรกรทาเกษตรเคมี
กรอบกำรศึกษำที่ 2 อิทธิพลของความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่ การยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์
กรอบการศึกษานี ้เป็ นส่วนขยายจากกรอบการศึกษาที่ 1 โดยเพิ่มความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่และอิทธิพลของเกษตรกรผู้
ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์ เพื่อที่จะศึกษาผลของความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่และความเชื่อใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตร
อินทรี ย์ตอ่ การยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ดังนันตั
้ วแปรตามที่จะใช้ ในกรอบการศึกษานี ้จึงเป็ นตัวเดียวกันกับกรอบการศึกษา
ที่ 1 แต่เพิ่มปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่เข้ ามา
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ภำพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่ ำง
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเพื่อการค้ า ทังเกษตรกรที
้
่ทาเกษตรเคมีและเกษตรอินทรี ย์ โดยมีเงื่อนไข
คือเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์จะต้ องเป็ นเกษตรกรที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ในระดับสากล ประกอบกับ
งานวิจัยนีต้ ้ องการที่จะศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ ทางพืน้ ที่และเกษตรผู้ใกล้ ชิดต่อการตัดสินใจทาเกษตรอิน ทรี ย์
งานวิจยั นี ้จึงได้ ทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเกษตรกรที่อยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน โดยกลุม่
เกษตรกรที่จะเลือกสุม่ ได้ แก่กลุม่ เกษตรกรข้ าวอินทรี ย์ท่งุ ลอ จังหวัดเชียงรายและพะเยา กลุม่ เกษตรกรข้ าวอินทรี ย์ทงุ่ ทองยัง่ ยืน
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุม่ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ในจังหวัดน่านและพระนครศรี อยุธยา จากการสุม่ ตัวอย่างพบว่าเกษตรกรใน
พืน้ ที่มีการเริ่ มทาเกษตรอินทรี ย์เป็ นส่วนใหญ่แล้ วจังทาให้ ได้ ตัวอย่างในการศึกษามีเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์มากกว่า
เกษตรกรที่ทาเกษตรเคมี โดยแบ่งเป็ น ตัวอย่างเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์จานวน 190 ราย และตัวอย่างเกษตรกรที่ทา
เกษตรเคมี 99 ราย รวมเกษตรกรตัวอย่างทังหมด
้
289 ราย
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วิธีกำรศึกษำ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ด้วยแบบจาลองการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโพรบิต (Probit Regression) และแบบจาลองการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิต เชิงพืน้ ที่ (Spatial Autoregressive
Probit – SAR Probit)
แบบจำลองกำรวิเครำะห์ ควำมถดถอยโพรบิตเชิงพืน้ ที่ (SAR Probit)
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์จะใช้ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้ วยแบบจาลองการ
วิเคราะห์ ความถดถอยแบบโพรบิ ตเชิ งพื น้ ที่ (SAR Probit) ซึ่งเป็ นแบบจาลองที่เป็ น ส่วนขยายมาจากแบบจาลอง Probit
นอกจากนีแ้ ล้ วแบบจาลอง SAR Probit นีย้ ังเป็ นแบบจาลองรู ปแบบหนึ่งในแบบจาลอง Spatial Econometrics (LeSage,
2008) ซึ่งเป็ นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อหาความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่ของกลุม่ ตัวอย่าง เนื่องจากในบางกรณีข้อมูล
อาจจะมีความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่ กัน ซึง่ แบบจาลองทัว่ ไปได้ ละเลยผลของความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยแบบจาลอง SAR Probit
เป็ นแบบจาลองที่พฒ
ั นามาจากแบบจาลอง Spatial Autoregressive แบบจาลองนี ้รองรับตัวแปรตามที่สามารถเป็ นไปได้ เพียง
แค่สองค่าหรื อสามารถจาแนกออกเป็ นสองกลุม่ โดยแบบจาลองมีสมการดังนี ้
Z  WZ  X    โดยที่  ~ N(0, 2 I n)
เมื่อกาหนดให้
Z คือเวกเตอร์ ขนาด 1 n
X คือแมทริ กซ์ของตัวแปรตามขนาด n  k
 คือพารามิเตอร์ ของการประมาณค่าตัวแปรตาม
W คือแมทริ กซ์ถ่วงน ้าหนักขนาด n  n ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลกลุม
่ ตัวอย่าง
้ ้เมื่อ  มีค่า
 คือค่าพารามิเตอร์ แสดงระดับของความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลในกลุม่ ตัวอย่างโดยที่   1 ทังนี
เท่ากับศูนย์ แบบจาลองสามารถลดรูปเป็ นแบบจาลอง Probit ได้
ในแบบจาลอง SAR Probit ตัวแปร Z คือตัวแปรแฝงซึง่ ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ แต่คา่ ที่สามารถสังเกตการณ์ไ ด้ คือ
y ซึง่ คือตัวแปรที่สะท้ อนถึงทางเลือกสองทางเช่น เปิ ดหรื อปิ ด ซื ้อหรื อไม่ซื ้อเป็ นต้ น และสามารถกาหนดค่าของตัวแปรได้ ดงั นี ้
 1if Z  0
y 
0 if Z  0

กำรประมำณค่ ำพำรำมิเตอร์ ของแบบจำลอง SAR Probit
การประมาณค่าพารามิเตอร์ สาหรับแบบจาลอง SAR Probit สามารถทาได้ หลายวิธีเช่น Maximum Likelihood หรื อ
GMM เป็ นต้ น โดยในงานวิจยั นี ้จะใช้ การประมาณค่าด้ วยวิธี Bayesian (Wilhelm & de Matos, 2013) แม้ ประสิทธิภาพของ
การประมาณค่าด้ วยวิธีนี ้จะไม่สามารถเทียบเท่ากับวิธี GMM แต่วิธีนี ้ให้ ผลที่ดีในกรณีที่จานวนของข้ อมูลค่อนข้ างน้ อย โดย
แนวคิ ด ของการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ วยวิ ธี Bayesian คื อ หาค่ า Z,  ,  จากฟั ง ก์ ชั น ความน่ า จะเป็ น Posterior
Distribution P (Z,  ,  | y ) เมื่อทราบค่า y และฟั งก์ชนั ความน่าจะเป็ น Prior Distribution ของ Z,  , 
การหาค่ า Z จาก Posterior Distribution จากฟั ง ก์ ชัน P (Z,  ,  | y ) สามารถท าได้ ด้ ว ยวิ ธี Markov Chain Monte
Carlo และ Gibbs Sampling Scheme โดยมีเงื่อนไขของการกระจายตัวดังต่อไปนี ้

Chonnakan Rittinon and Manachaya Uruyos 29

-

ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง Z เ มื่ อ ท ร า บ ค่ า y  แ ล ะ  จ ะ อ ยู่ ใ น รู ป Multinormal Distribution
Z ~N

(I n W ) X  ,[(I n W )(I n W )]  เมื่อกาหนดให้ Z  0 สาหรับ y  1และ Z  0

สาหรับ
-

1

1

i

y  0 และ Z
i

i

i

มีการแจกแจงแบบปกติ

เมื่อกาหนดให้  มีการแจกแจงปกติ  ~ N  c,T  จะสามารถหา p   Z,  , y  ได้ จากการแจกแจง Multivariate
normal ดังต่อไปนี ้
* *
p    , Z , y   N cT


c  ( X X T 1)  X Sz T c 
T  ( X X T 1)
S  (I  W )
*

1

*

1

1

n

-

1
 2

การกระจายตัวของ p    ,Z, y  คือ p    ,Z, y   I n  W exp    SZ  X    SZ  X   



กำรแปลผลแบบจำลอง SAR Probit
การแปรผลจากการประมาณค่าของแบบจาลอง SAR Probit นอกจากจะมีค่า  ซึ่งบ่งบอกถึงการมีความสัมพันธ์
ทางพื ้นที่ระหว่างข้ อมูลแล้ ว การแปลผลค่า Marginal Effect ของแบบจาลอง SAR Probit จะแตกต่างจากการแปลผลของ
แบบจาลอง Probit ทัว่ ไป เนื่องจากในแบบจาลอง SAR Probit มีพจน์ของ Wy ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่เพิ่มเข้ ามา
ดังนัน้ ผลของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้ น ของกลุ่มตัวอย่าง (Observations) สามารถส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ ทงั ้
ทางตรง (Direct Effect) และทางอ้ อม (Indirect Effect) โดยผลกระทบทางตรงเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ ของ
ตัวอย่างเองซึง่ ส่งผลให้ ตวั แปรตามมีคา่ เปลีย่ นไป และการเปลีย่ นแปลงค่าของตัวแปรตามนี ้ยังส่งผลกระทบไปยังตัวอย่างที่อยู่
ข้ างเคียงในรู ปแบบผลกระทบทางอ้ อมเช่นกัน ซึ่งผลกระทบทางอ้ อมนี ท้ าให้ ตวั แปรตามของตัวอย่างข้ างเคียงเปลี่ยนไปและ
สะท้ อนกลับมาในรูปแบบของผลกระทบทางอ้ อมต่อตัวเองเช่นกัน
พิจารณาแบบจาลอง SAR Model อย่างง่ายโดยมีสมการ
y  Wy   X  

ซึง่ แบบจาลองดังกล่าวมีกระบวนการสร้ างข้ อมูลคือ
y  (I  W )1 X  (I  W )1

ดังนันจะได้
้
วา่
1
kj  1S j W  X j   I  W  

และเมื่อกาหนดให้
S j (W )  (In  W  )1 j

จะได้ วา่
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 S jW  S jW 
 y1
11
12

 
 y 2
k  S j  W  21
S jW 22

   j  1

 

y 
 n
 S jW  n1 S jW  n 2
สาหรับทุกตัวแปร j เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่ i จะได้ วา่

y   S W  x
k

i

j 1

j

i1

1j



S W 

 
  x 1j 
 x 2 j 
  
 
 
S jW nn  x nj 
j

1n

 S j W in  x nj  

 I n w 

1

 I n W  
1

จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ การกาหนดค่าของตัวแปรตาม y i ขึ ้นอยูก่ บั ทังค่
้ าของตัวแปรต้ นของตัวเอง i และของ
เพื่อนบ้ านที่ไม่ใช่ i กล่าวคือ ผลกระทบต่อตัวแปรตามสามารถแบ่งออกเป็ นสองส่วนได้ แก่ผลกระทบทางตรง (Direct Effect)
และผลกระทบทางอ้ อม (Indirect Effect)
ผลกระทบทางตรง คือผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง x ij ต่อ y i ซึง่ คือ
y i

 x ij

 S j W  ij

ผลกระทบทางอ้ อม (Indirect Effect) คือผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง x hj ต่อ y i โดยที่ h  i ซึง่ คือ
y i

 x hj

 S jW  ih

โดยทัว่ ไปแล้ วผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมในแบบจาลอง SAR Model จะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ของ
กลุม่ ตัวอย่าง และเนื่องจากผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนบ้ านที่ไม่ใช่ตนเองซึ่ง เป็ นผลที่มาจากเพื่อน
บ้ านหลายตัวอย่าง ดังนันผลที
้
่ได้ จากการประมาณค่าจึงรายงานเป็ นค่าเฉลีย่ ของผลกระทบทังสอง
้
แบบจำลองที่ใช้ ในกำรศึกษำ
กรอบกำรศึกษำที่ 1
Y1  1Sex   2 Age   3 Expereince   4 Education   5SizeperLabor
  6Owner   7 Knowledge   8 Attitude   9 RiskLover  10Trustworthiness

กรอบกำรศึกษำที่ 2
Y2  WY2  1Sex   2 Age   3 Expereince   4 Education   5SizeperLabor
  6Owner   7 Knowledge   8 Attitude   9 RiskLover  10Trustworthiness

ตัวแปรอิสระและสมมติฐำนของงำนวิจัย
เพศของเกษตรกร (Sex) เป็ น ตัว แปรหุ่น โดยก าหนดให้ ตัว แปรนี ม้ ี ค่า เท่า กับ 1 เมื่ อ เกษตรกรเป็ น เพศหญิ ง
สมมติฐานของการศึกษาคือ เกษตรกรที่เป็ นเพศหญิงมีแนวโน้ มที่จะตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากกว่าเพศชาย
( 1  0 )
อำยุของเกษตรกร (Age) มีหน่วยเป็ น ปี สมมุติฐานของการศึกษาคือ อายุของเกษตรกรที่สงู ขึ ้นทาให้ เกษตรกรมี
แนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากอายุที่มากขึ ้นมีโอกาสที่เกษตรกรจะเผชิญกับปั ญหาด้ านสุขภาพ

Chonnakan Rittinon and Manachaya Uruyos 31

จากการทาเกษตรเคมีที่สะสมมานาน ผู้ที่มีอายุมากมักเป็ นผู้ที่มีความมัน่ คง มีเงินทุนที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยไม่
กระทบกับชีวิตการเป็ นอยูม่ ากนัก ( 2  0 )
ประสบกำรณ์ ในกำรทำเกษตรกรรม (Experience) มีหน่วยเป็ น ปี สมมุติฐานของการศึกษาคือ ประสบการณ์ใน
การทาเกษตรที่น้อยจะทาให้ เกษตรกรมีแนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากขึ ้น เนื่องจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์
น้ อยมักจะมีอายุน้อยและมีความสารถมารถในการรับความเสี่ยงในการเปลี่ยนจากการทาเกษตรเคมีไปเป็ นเกษตรเคมีได้
( 3  0 )
ระดั บ กำรศึ ก ษำ (Education) มี ห น่ว ยเป็ น ปี สมมุติ ฐ านของการศึกษาคือ ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่สูง
กล่าวคือเกษตรกรที่มีจานวนปี ที่อยู่ในระบบการศึกษาสูง มีแนวโน้ มที่จะยอมรั บการทาเกษตรอินทรี ย์มากขึน้ เนื่องจาก
การศึกษาสะท้ อนถึงความสามารถในการเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้น ทาให้ เกษตรกรสามารถสังเกต ติดตามและประเมินผล
จนนานวัตกรรมมาใช้ ในการทาเกษตรกรรมของตนเองได้ ( 4  0 )
ภำระพืน้ ที่กำรเพำะปลูกต่ อจำนวนแรงงำนในครอบครั ว (Size per Labor) มีหน่วยเป็ น ไร่ ต่อคน สมมุติฐาน
ของการศึกษาคือ สัดส่วนของพื ้นที่การเพาะปลูกต่อแรงงานที่ขึ ้นจะลดโอกาสที่เกษตรกรจะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ให้
น้ อยลง เนื่องจากการทาเกษตรอินทรี ย์ไม่สามารถใช้ สารเคมีในการดูแลพืชผลได้ ดังนันการท
้
าเกษตรอินทรี ย์จึงมีความต้ องการ
ในการใช้ แรงงานเป็ นจานวนมากในการการดูแล การกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช ( 5  0 )
กรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน (Owner) เป็ นตัวแปรหุ่น โดยกาหนดให้ ตวั แปรนี ้มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเกษตรกรถือ
สิทธิ์ ในที่ดินที่ตวั เองทาเกษตรกรรมอยู่ และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเกษตรกรเช่าที่ดินที่ตวั เองทาเกษตรกรรมอยู่ สมมุติฐานของ
การศึกษาคือ การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีแนวโน้ มที่จะทาให้ เกษตรกรยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการเช่า
ที่ดิน และอานาจในการตัดสินใจที่มากกว่าการเช่าที่ดิน ( 6  0 )
กำรเปิ ดรั บ ควำมรู้ (Knowledge) มีหน่วยเป็ น ครั ง้ ต่อปี การเปิ ดรั บความรู้ ของเกษตรกรวัดจากความถี่ ในการ
ติดต่อสื่อสาร และการเรี ยนรู้จากสื่อ ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ กบั เกษตรกรรายอื่น การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตร
อินทรี ย์จากสื่อเช่น หนังสือ วารสาร โทรทัศน์ วิทยุเป็ นต้ น การศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์จากการเข้ าเยี่ยมชม
แปลงสาธิตการทาเกษตรอินทรี ย์ การเข้ าฝึ กอบรบเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ การเข้ ารับคาปรึ กษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
เกษตรอินทรี ย์ สมมุติฐานของการศึกษาคือ เกษตรกรที่มีการเปิ ดรับความรู้ มากจะมีแนวโน้ มในการยอมรั บการทาเกษตร
อินทรี ย์มากเช่นกัน เนื่องจากความรู้ความเข้ าในเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์เป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ การทาเกษตรอินทรี ย์ประสบ
ความสาเร็ จ และเกษตรกรที่มีความรู้ มากจะสามารถเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ระหว่างการทาเกษตรอินทรี ย์และเกษตรเคมีได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น ( 7  0 )
ทั ศ นคติ ต่ อกำรท ำเกษตรอิ น ทรี ย์ (Attitude) มี ห น่ ว ยเป็ น ร้ อยละ โดยค านวณจากประเด็ น ค าถามจาก
แบบสอบถามในด้ านทัศนคติตอ่ การทาเกษตรอินทรี ย์ได้ แก่ ทันคติเกี่ยวกับสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ทัศนคติตอ่ การ
ยอมรับและความภาคภูมิใจ ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางในการทาเกษตรอินทรี ย์ ทัศนคติด้านการตลาด
และช่องทางการขาย ทัศนคติด้านความต้ องการได้ รับการสนับสนุน คาถามแต่ละข้ อจะเป็ นการถามเพื่อให้ เกษตรกรเลือก
ตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองมากที่สดุ โดยตัวเลือกแต่ละข้ อมีการวัดระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตามคะแนน
โดยที่ เห็นด้ วยมากที่สดุ เท่ากับ 5 คะแนน และลดลงมาจนถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ เท่ากับ 1 คะแนน การคิดคะแนนร้ อยละสามารถ
ทาได้ โดยรวมคะแนนทังหมดที
้
่เกษตรกรตอบและหารด้ วยจานวนคะแนนเต็มทังหมด
้
สมมุติฐานของการศึกษาคือ เกษตรกรที่มี
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ร้ อยละของคะแนนทัศนคติตอ่ การทาเกษตรอินทรี ย์ที่สงู จะทาให้ เกษตรกรมีแนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากยิง่ ขึ ้น
( 8  0 )
ควำมชอบควำมเสี่ยง (Risk Lover) กาหนดให้ ตวั แปรนี ้มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเกษตรกรเป็ นผู้ที่ชอบความเสี่ยง และ
เท่ากับ 0 เมื่อเกษตรกรเป็ นผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง ความชอบความเสี่ยงวัดได้ โดยการถามคาถามให้ เกษตรกรเลือกระหว่าง
ตัวเลือกที่เสี่ยงและตัวเลือกที่ไม่เสี่ยง โดยให้ เกษตรกรเลือกระหว่าง ได้ รับเงิน 250 บาททันทีและโยนเหรี ยญหากทายถูกจะได้
เงิน 500 บาท สมมุติฐานของการศึกษาคือ เกษตรกรที่เป็ นผู้ที่ชอบความเสีย่ งมีแนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มาก
ยิ่งขึ ้น เนื่องจากการยอมรับนวัตกรรมการผลิตใหม่ที่ยงั ไม่เคยเกิดขึ ้นถือเป็ นความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิตและผลผลิตที่จะได้
( 9  0 )
ควำมไว้ ใจต่ อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทำเกษตรอินทรี ย์ (Trustworthiness) มีหน่วยเป็ นร้ อยละ โดยวัดจากการให้
เกษตรกรบอกชื่อเกษตรกรที่ตนรู้จกั มา 5 รายและให้ เกษตรกรเลือกระดับความไว้ ใจต่อเกษตรกรแต่ละคน โดยที่ ไว้ ใจมากที่สดุ
เท่ากับ 5 คะแนนและลดลงมาจนถึง ไว้ ใจน้ อยที่สดุ เท่ากับ 1 คะแนน ร้ อยละของคะแนนอิทธิพลของเครื อข่ายของเกษตรกรต่อ
การยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์สามารถคิดได้ จากการรวมคะแนนระดับความไว้ ใจของเกษตรกรที่ถกู อ้ างถึงและเป็ นเกษตรกร
ที่ทาเกษตรอินทรี ย์ จากนันจึ
้ งนามาเปรี ยบเทียบร้ อยละกับคะแนนเต็มทังหมด
้
สมมุติฐานของการศึกษาคือ เกษตรกรที่มี ร้อย
ละของความไว้ ใจต่อเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์สงู จะมีแนวโน้ มที่เป็ นเกษตรกรที่ยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากเช่นกัน (
10  0 )
อิทธิพลจำกเพื่อนบ้ ำนที่ใกล้ ท่ ีสุด (  ) เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ จากแบบจาลองแสดงถึงระดับของอิ ทธิพลของ
เพื่อนบ้ านที่ใกล้ ที่สดุ ต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ สมมุติฐานของการศึกษาคือ เพื่อนบ้ านที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากเกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ กล้ กนั สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข้ าวสารได้ ง่าย จึงทาให้
เกษตรสามารถสังเกตและเปรี ยบเทียบตนเองกับเพื่อนบ้ านได้ ทาให้ มีแนวโน้ มที่เกษตรกรที่อยู่ใกล้ ชิดกับเกษตรกรที่ทาเกษตร
อินทรี ย์มีโอกาสในการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์มากยิ่งขึ ้น (   0 )

ผลกำรศึกษำ
ผลกำรศึกษำปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อกำรตัดสินใจยอมรับกำรทำเกษตรอินทรีย์
ผลจากแบบจาลองโพรบิตแสดงดังตารางที่ 1 โดยปั จจัยที่สง่ ผลกระทบทางบวกต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตร
อินทรี ย์และมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1 ได้ แก่ ระดับความไว้ ใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์และอายุของ
เกษตรกร นอกจากนี ้แล้ วปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบทางบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา การเป็ น
เจ้ าของที่ดิน ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ นอกจากนี ้แล้ วงานวิจยั นี ้ยังทาการศึกษาผลกระทบจากความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่
โอกาสที่เกษตรกรจะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ด้วยแบบจาลอง SAR Probit โดยจะพิจารณาจานวนเพื่อนบ้ านที่ใกล้ เคียง
ที่สดุ จานวน 5 ราย เพื่อประมาณค่าของอิทธิพลของความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่ตอ่ การยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกร
โดยภาพที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ของเกษตรกร โดยที่อยู่อาศัยของเกษตรกรแสดงด้ วยจุด และความเป็ นเพื่อนบ้ าน
แสดงด้ วยเส้ นเชื่อมระหว่างจุดสองจุดซึง่ ผลดังกล่าวแสดงในตารางที่ 1 เช่นกัน
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ภำพที ่ 2 ความสัมพันธ์ทางพื ้นที่เมื่อกาหนดให้ จานวนเพื่อนบ้ านที่ใกล้ ที่สดุ เท่ากับ 5
ที่มา: การคานวณ

ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์
Dependent variable: Farmer type (0=เกษตรเคมี)
Variables

Coef.
0.4126**
0.0359***
0.0831**
0.0122
-0.0082
0.9653**
0.0021**
1.5947
0.3158
0.1316***
-5.4380***

Sex
Age
Education
Experiences
Area per total labor
Owned farm
Knowledge
Attitude to organic farming
Risk lover
Trustworthiness
Constant
Neighbor (  )
หมายเหตุ: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1

Probit
Std.
0.1972
0.0118
0.0355
0.0099
0.0157
0.3499
0.0010
0.9907
0.2002
0.0280
1.1272

Coef.
0.4416**
0.0376***
0.0969***
0.0175*
-0.0253
0.7321**
0.0028***
0.8830
0.1788
0.1251***
-4.9821***
0.3573***

SAR Probit
Std.
0.2058
0.0118
0.0373
0.0103
0.0195
0.3499
0.0010
1.0305
0.2066
0.0246
1.1008
0.0886
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ตารางที่ 2 ผลกระทบทางตรงและท้ างอ้ อมจากการประมาณค่าของความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ตอ่ การยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์
เมื่อจานวนเพื่อนบ้ านที่ใกล้ เคียงที่สดุ เท่ากับ 5 ราย
Direct Effect

Indirect Effect

Total Effect

p5

mean

p95

p5

mean

p95

p5

mean

p95

Sex

0.0272

0.1051

0.1810

0.0078

0.0430

0.0900

0.0378

0.1481

0.2600

Age

0.0045

0.0088

0.0130

0.0012

0.0036

0.0070

0.0062

0.0124

0.0190

Education

0.0091

0.0229

0.0360

0.0024

0.0094

0.0190

0.0126

0.0323

0.0530

Experiences

-0.0001

0.0038

0.0080

0.0000

0.0016

0.0040

-0.0001

0.0055

0.0110

Area per total labor

-0.0121

-0.0047

0.0020

-0.0060

-0.0020

0.0010

-0.0177

-0.0067

0.0030

Owned farm

0.0640

0.1961

0.3270

0.0195

0.0786

0.1550

0.0906

0.2747

0.4570

Knowledge

0.0003

0.0006

0.0010

0.0001

0.0003

0.0010

0.0003

0.0009

0.0010

Attitude to organic farming

-0.0010

0.0029

0.0070

-0.0004

0.0012

0.0030

-0.0015

0.0041

0.0100

Risk lover

-0.0206

0.0600

0.1390

-0.0079

0.0242

0.0640

-0.0291

0.0842

0.1960

Trustworthiness

0.0203

0.0286

0.0370

0.0049

0.0116

0.0200

0.0280

0.0402

0.0530

ผลการประมาณค่าจากแบบจาลอง SAR Probit เมื่อจานวนเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงที่สดุ เท่ากับ 5 รายสามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 1 โดยจะเห็นว่าอิทธิ พลทางพื ้นที่หรื อเรี ยกว่าอิทธิ พลจากเพื่อนบ้ านที่อยู่ใกล้ เคียงที่สดุ 5 รายแรกส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (  ) เท่ากับ 0.3573 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1
กล่าวคือเมื่อเกษตรกรที่อยู่ใกล้ เคียงที่สุด 5 รายทาเกษตรอินทรี ย์ จะเพิ่มโอกาสในการการตัดสินใจยอมรั บการทาเกษตร
อินทรี ย์ของเกษตรกรเอง จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์
ทางพื ้นที่ กล่าวคือ เกษตรกรมีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างเกษตรกรที่อยู่ใกล้ เคียงเพื่อนามาประกอบการ
ตัดสินใจในการทาเกษตรอินทรี ย์ หรื อแม้ แต่การสังเกต เรี ยนรู้ และทาตามจากเกษตรกรที่อยู่ใกล้ เคียง จึงทาให้ เมื่อเกษตรกร
เพื่อนบ้ านมีการทาเกษตรอินทรี ย์จะส่งผลให้ เกษตรกรมีแนวโน้ มที่จะตัดสินใจยอมรั บการทาเกษตรอินทรี ย์เพิ่มขึ ้นเช่ นกัน
นอกจากนี ้ผลการประมาณค่าจากแบบจาลองสามารถแสดงผลกระทบของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีตอ่ การยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์
เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่ ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 อย่างไรก็ ดีในแบบจาลอง SAR Probit นี ้ การเปลี่ยนแปลงจะแบ่ง
ออกเป็ น สองส่ว นคือ ผลกระทบทางตรงจากการเปลี่ยนแปลงในปั จ จัยต่าง ๆ ของตัว เกษตรกรเอง ( Direct Effect) และ
ผลกระทบทางอ้ อมอันเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในปั จจัยต่าง ๆ ของเกษตรกรเพื่อนบ้ าน (Indirect Effect)
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สรุปผลกำรศึกษำ
งานวิจยั นี ้พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์จากทังสองแบบจ
้
าลองได้ แก่ Probit และ
SAR Probit มีผลเป็ นไปในทิศ ทางเดียวกัน และพบว่า คะแนนความไว้ วางใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์ส่งผล
ทางบวกต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1 ในทังสองแบบจ
้
าลอง ผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่า การรู้จกั กับเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์และมีความไว้ ใจต่อเกษตรกรเหล่านันส่
้ งผลให้ การยอมรับการทาเกษตร
อินทรี ย์ของเกษตรกรเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการรู้ จกั และไว้ ใจทาให้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เป็ นไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู้เหล่านี ้ก่อให้ เ กิดการสังเกตและเปรี ยบเทียบ และเกิดเป็ นความต้ องการในการทาตามและ
การตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ นอกจากนี ้ปั จจัยพื ้นฐานที่มีความสาคัญต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ได้ แก่
อายุ ระดับการศึกษา ภาระแรงงาน กรรมสิทธิ์ของที่ดินที่ทาเกษตรกรรม และการเปิ ดรับความรู้ เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์
ของเกษตรกร
นอกจากนี ้งานวิจยั นี ้ยังพบว่าความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่สง่ ผลกระทบต่อการยอมรั บการทาเกษตรอินทรี ย์ โดยผลจาก
แบบจาลอง SAR Probit ซึ่งเป็ นแบบจาลองที่สามารถแสดงผลกระทบจากความสัมพันธ์ทางพื ้นที่ โดยความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่
หมายถึง การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่เดียวกันหรื อเป็ นเพื่อนบ้ านกัน ผล
การศึกษาจากแบบจาลองชี ้ถึงความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างความเป็ นเพื่อนบ้ านกันต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ หรื อ
อาจกล่าวได้ ว่าการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การตัดสินใจจากภายในตัวบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้ อมูลความรู้ การสังเกตและการทาตามจากเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ที่ใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ
เกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ กล้ เคียงกับเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์มีแนวโน้ มที่จะยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ตามเกษตรกรที่อาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียง

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่า ระดับความไว้ ใจต่อเกษตรกรผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรี ย์และอายุของเกษตรกร เพศ
ระดับการศึกษา การเป็ นเจ้ าของที่ดิน ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ และความสัมพันธ์ ทางพื ้นที่สง่ ผลกระทบทางบวกต่อการ
ยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาดังกล่าวดังต่อไปนี ้
ควรสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย์ผ่านทางบุคคลต้ นแบบหรื อสถาบันที่สามารถให้ ความรู้ และส่งเสริ มการทาเกษตร
อินทรี ย์ และการสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย์ควรเริ่ มในระดับชุมชน ผ่านทางบุคคลหรื อสถาบันที่ได้ รับความไว้ วางใจจาก
เกษตรกร โดยการจัดตังกลุ
้ ่มหรื อบุคคลต้ นแบบ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทาเกษตรอินทรี ย์ เพื่อทาให้ การถ่ายทอด
ข้ อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เมื่อผู้นาที่ดีจะสามารถโน้ มน้ าวให้ เกิดผู้ตาม
ได้ เมื่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่เกษตรกรหนึ่งรายประสบความสาเร็ จ จะเกิดเกษตรกรผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้
เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ คนและเกิดกระบวนการแพร่กระจายของการยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์จนเกิ ดความแพร่หลายได้
ควรสนับสนุนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้ในการเริ่ มต้ นทาเกษตร
อินทรี ย์เช่นเดียวกับการทาเกษตรเคมี ซึ่งมักจะมีผ้ สู นับสนุนปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงินทุนและปั จจัยในการผลิต จึงทาให้
เกษตรกรเหล่านัน้ ขาดความมัน่ ใจ ไม่ร้ ู ว่าควรจะเริ่ มต้ นอย่างไร และไม่มั่นใจว่าจะมีรายได้ เพียงพอต่อการบริ โภค ดังนัน้
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แนวทางในการสนับสนุนด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์แก่เกษตรกรควรจะมีการอบรม หรื อจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ซงึ่ จะทาให้ เกษตรกรเกิดความมัน่ ใจและยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้น
ควรสนับสนุนด้ านการศึกษาให้ แก่เกษตรกร เนื่องจากระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เหมาะสมต่อเกษตรกรและบุตร
หลานของเกษตรกร จะทาให้ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร หรื อแม้ กระทัง่ ความรู้ ความสามารถในการผลิตและขาย ซึ่งความรู้ เหล่านี ้จะทาให้ เกษตรกรเกิดการ
ยอมรับการทาเกษตรอินทรี ย์ทงจากตนเองและคนใกล้
ั้
ชิด
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