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บทน�ำ
การตั ด สิ น ใจของเกษตรกรมั ก อยู ่ ใ ต้ ส ภาวะ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความเสี่ ย งแตกต่ า งจากความไม่ แ น่ น อนอย่ า งไร
Hardaker et al. (2004) กล่าวไว้ว่า ความไม่แน่นอน
เกิดจากการที่เกษตรกรมีข้อมูลไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ความเสี่ยงเป็นผลที่เกิด
จากความไม่แน่นอน เช่น เกษตรกรวางแผนจะขาย
ผลผลิ ต ข้ า วในวั น รุ ่ ง ขึ้ น โดยคาดว่ า จะขายได้ ร าคา
ไม่ต�่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม กรณีนี้เกษตรกรต้อง
เผชิ ญ กั บ ความไม่ แ น่ น อนของราคาซึ่ ง อาจปรั บ ตั ว
ลดลงในวันที่ท�ำการขาย ดังนั้น เกษตรกรอาจเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านราคา อีกตัวอย่างหนึ่งด้านการผลิต
เกษตรกรต้องตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต
อย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ทราบเลยว่าผลลัพธ์ที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นเช่นไร
ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ใช้อธิบาย
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของเกษตรกร
ที่มีต่อความเสี่ยง คือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง
(Expected utility theory: EUT) โดยมีแนวคิดว่า
เกษตรกรเป็ น ผู ้ ที่ มี เ หตุ ผ ลจึ ง พยายามเลื อ กในสิ่ ง

ที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต้ ข ้ อ จ� ำ กั ด ที่ ต นเองเผชิ ญ อยู ่ ดั ง นั้ น
การตั ด สิ น ใจของเกษตรกรโดยทั่ ว ไปอยู ่ ภ ายใต้
ข้อสมมติของการเป็นผู้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk
aversion) ยกตั ว อย่ า งในเรื่ อ งของการเลื อ กใช้
เทคโนโลยีการผลิตในกรณีของเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เกษตรกรที่ มี เ หตุ ผ ลควรตั ด สิ น ใจ
ยอมรั บ เทคโนโลยี เนื่ อ งจากผลตอบแทนสุ ท ธิ ข อง
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสูงกว่าการใช้
เทคโนโลยีที่พึ่งพาสารเคมี ยืนยันได้จากงานวิจัยของ
วีระ และคณะ (2552) ที่แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทน
สุทธิของเกษตรกรผู้เพาะปลูกพริกที่เข้าร่วมโครงการ
“การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย จังหวัด
ชัยภูม”ิ สูงกว่าพริกทัว่ ไปทีป่ ลูกโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก
เนื่องจากการผลิตโดยใช้สารเคมีต้นทุนที่เป็นเงินสด
จะสูงกว่าการผลิตแบบ GAP แล้วยังพบว่าผลผลิต
ต่อไร่ยังต�่ำกว่าการผลิตแบบ GAP ซึ่งส่งผลท� ำให้
ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับต�่ำ อย่างไรก็ตามในสภาพ
ความเป็ น จริ ง พบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ยั ง คงยิ น ดี
ที่จะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมี
และยังพบว่า ในบางสถานการณ์ เช่น การระบาดของ
โรคและแมลงเพียงเล็กน้อยท�ำให้เกษตรกรที่ยอมรับ
หลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม (Good agricultural
practices: GAP) หันกลับมาใช้สารเคมีที่มีระดับ
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ความรุ น แรงสู ง ในการก� ำ จั ด แมลง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ความสูญเสียของผลผลิต จากเหตุการณ์นี้แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้ค�ำนึงถึงระดับของผลตอบแทน
สุทธิที่จะได้รับ ความเป็นจริงด้านพฤติกรรมนี้ขัดแย้ง
กับความเป็นจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ (Axiom) ของแนวคิด
EUT เนื่องจาก EUT ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรม
ของเกษตรกรภายใต้สภาวการณ์ของการสูญเสียได้
ดั ง นั้ น ในช่ ว งหลั ง นั ก วิ จั ย จึ ง หั น มาเลื อ กใช้ ท ฤษฎี
ความคาดหวัง (Prospect theory: PT) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่ผนวกแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเข้ากับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ มาอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจการ
ตัดสินใจของเกษตรกร แนวคิดของทฤษฎีดังกล่าว
คือ บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเฉพาะ
เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่จะได้รับ (Gains) และ
จะมีพฤติกรรมรักความเสี่ยง (Risk loving) หรือยอมที่
จะเสีย่ งเพือ่ หลีกเลีย่ งความสูญเสีย (Losses aversion)
เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่จะสูญเสีย (Losses)
ตัวอย่างงานวิจยั ทีใ่ ช้ PT อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการยอมรับเทคโนโลยี เช่น งานวิจัย
ของ Nguyen and Leung (2010), and Tanaka, et al.
(2010)
จากความส�ำคัญข้างต้นบทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
ในการน�ำ เสนอข้อจ�ำกัดของทฤษฎีอรรถประโยชน์
คาดหวัง และแนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง ทบทวนงาน
วิจัยที่น�ำทฤษฎีคาดหวังประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจ
ของเกษตรกรภายใต้ความเสี่ยง และน�ำเสนอตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีคาดหวังในการศึกษาทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของเกษตรกรที่ มี ต ่ อ
ความเสี่ยง
ข้อจ�ำกัดของทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวัง และ
แนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง
ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวัง (Expected utility
theory) ที่เสนอโดย Von Neuman and Morgenstern
(1947) เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อธิบาย
การตัดสินใจของปัจเจกชนภายใต้สภาวะความเสี่ยง
และความไม่ แ น่ น อน โดยผู ้ ตั ด สิ น ใจที่ มี เ หตุ ผ ล
จะจัดล�ำดับความส�ำคัญของค่าคาดหวังของแต่ละทาง
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เลือกและเลือกทางเลือกที่ให้ค่าอรรถประโยชน์คาด
หวังสูงสุด ดังนั้น เกษตรกรจะเลือกทางเลือกใดก็ขึ้น
อยู่กับการยอมรับระดับความเสี่ยงที่เกษตรกรเผชิญ
อยู่ซึ่งสะท้อนผ่านค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ค่ า อรรถประโยชน์ ค าดหวั ง แสดงในรู ป แบบทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้
E(U(x1, p1; x2, p2) = p1u(x1) + p2u(x2)...(1)
โดยที่ U คือ อรรถประโยชน์โดยรวม
		 u(xi) คือ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั (Outcome) ของ
ทางเลือก xi โดยที่ i = 1,2				
		 pi คือ ความน่ า จะเป็ น ของผลตอบแทน
ที่ได้รับของทางเลือก i
EUT อยู่ภายใต้หลักการเบื้องต้นของ Bernoulli
ซึ่ ง เป็ น ผลลั พ ธ์ ด ้ า นตรรกะหรื อ เป็ น ความเป็ น จริ ง
ที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ (Axiom) ซึ่งประกอบด้วย
(Hardaker et al., 2004)
1.1 Ordering และ Transitivity กล่าวว่า ปัจเจกชน
สามารถจัดล�ำดับทางเลือกว่าชอบทางเลือกใดมากกว่ากัน
(Ordering) และในการจัดล�ำดับทางเลือกจะต้องเป็น
ตรรกะ (Transitivity) สมมติมีกิจกรรมหรือทางเลือก
ทีม่ คี วามเสีย่ งอยูส่ องทางเลือก คือ ทางเลือก a1 a2 และ
a3 ปัจเจกชนต้องบอกให้ได้ว่าชอบ a1 หรือ a2 หรือ a3
มากกว่ากัน และถ้าปัจเจกชนชอบ a1 มากกว่า a2 และ
a2 มากกว่า a3 แสดงว่าเขาชอบ a1 มากกว่า a3 ด้วย
1.2 Continuity กล่าวว่า ถ้าปัจเจกชนเผชิญหน้า
กับทางเลือกที่มีความเสี่ยงซึ่งจะน�ำไปสู่ผลลัพท์ทั้งดี
(ได้รบั ) และไม่ดี (สูญเสีย) ปัจเจกชนจะเลือกทางเลือก
ที่ มี ค วามเสี่ ย งต�่ ำ ที่ สุ ด ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารสู ญ เสี ย
น้อยที่สุด
1.3 Independence ความพึงพอใจของปัจเจกชน
ที่มีต่อ a1 และ a2 เป็นอิสระจาก a3
อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังมีข้อจ�ำกัด คือ ฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์จะมีลักษณะโค้งคว�่ำ (Concave) และ
เพิ่มขึ้นอย่างเดียว (Monotonic increasing) (สมนึก,
2550) ซึ่งไม่สามารถอธิบายทัศนคติและพฤติกรรม
การตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยงได้ภายใต้
สถานการณ์ดังต่อไปนี้ได้ (Kahneman and Tversky,
1979)
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		 ก. ทางเลื อ กที่ มี ค วามเสี่ ย งแต่ ใ ห้ ผ ลที่
เหมือนกันหากแสดงในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันแล้วจะน�ำ
ไปสูค่ วามแตกต่างของล�ำดับความพึงพอใจของผูต้ ดั สิน
Kahneman and Tversky (1979) เรียกปรากฏการณ์
นี้ว่า ผลของกรอบการตัดสินใจ (Framing effect)
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านจะขอยกตัวอย่าง
การทดลองและผลการทดลองของบทความเรื่ อ ง
“The framing of decisions and the psychology
of choice” ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1981 ในการทดลอง
ผู้วิจัยได้สร้างสภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงโดยน�ำเสนอ
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน โดยสมมติให้ผตู้ อบอยูภ่ ายใต้
สภาวการณ์ในการเกิดโรคระบาดที่มาจากแถบเอเชีย
และคาดว่าโรคดังกล่าวจะคร่าชีวิตคนถึง 600 คน
ทางรัฐบาลสหรัฐจึงได้ก�ำหนดโปรแกรมเพื่อป้องกัน
และลดระดั บ ความรุ น แรงของโรคดั ง กล่ า วจ� ำ นวน
2 โปรแกรม ในการทดลองผู้ตอบจะต้องตอบค�ำถาม
2 ข้อ และแต่ละค�ำถามก�ำหนดให้ผู้ตอบเลือกระหว่าง
2 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมจะให้ผลทีแ่ ตกต่างกัน
คือ จ�ำนวนผู้รอดชีวิต โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
ค�ำถามดังนี้
ค�ำถามที่ 1
โปรแกรม A: ถ้ า เลื อ กโปรแกรมนี้ จ ะมี ค นรอดชี วิ ต
200 คน (มีผู้เลือกร้อยละ 72)
โปรแกรม B: ถ้าเลือกโปรแกรมนี้มีความน่าจะเป็น
หนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจ�ำ นวน คนที่
คาดว่าจะเสียชีวติ จ�ำนวน 600 คน จะรอด
ชี วิ ต และสองในสาม (2/3) ที่ เ หลื อ
จะไม่มใี ครรอดชีวติ (มีผเู้ ลือกร้อยละ 28)
		 ส�ำหรับค�ำถามที่ 2 ผูต้ อบถูกสมมติให้อยูภ่ าย
ใต้สถานการณ์เดียวกันกับค�ำถามที่ 1 แต่แนวทางใน
การน�ำเสนอค�ำถามแตกต่างกันคือ ใช้คำ� ว่า “เสียชีวติ ”
แทนค�ำว่า “รอดชีวิต” ดังต่อไปนี้

ค�ำถามที่ 2
โปรแกรม C: ถ้ า เลื อ กโปรแกรมนี้ จ ะมี ค นเสี ย ชี วิ ต
400 คน (มีผู้เลือกร้อยละ 22)
โปรแกรม D: ถ้าเลือกโปรแกรมนี้มีความน่าจะเป็น
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจ�ำนวน คนทีค่ าดว่า
จะเสี ย ชี วิ ต จ� ำ นวน 600 คน จะไม่ มี
ผูเ้ สียชีวติ และสองในสาม (2/3) ทีเ่ หลือ
จะเสียชีวิตมี (ผู้เลือกร้อยละ 78)
		 จะเห็นว่าในค�ำถามที่ 1 ผู้ตอบส่วนใหญ่
ร้อยละ 72 มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk
aversion) จึงเลือกโปรแกรม B มากทีส่ ดุ แต่เมือ่ เปลีย่ น
กรอบการน�ำเสนอในค�ำถามที่ 2 พบว่า ผูต้ อบส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมรักที่จะเสี่ยง (Risk loving) คือ เลือกทาง
เลือก D แต่หากเราใช้หลักของ EUT มาอธิบายจะเห็น
ว่าโปรแกรม A และ C จะให้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ
จะมีผทู้ รี่ อดชีวติ เท่ากับ 200 คน จากจ�ำนวนผูท้ คี่ าดว่า
จะเสียชีวติ ทัง้ หมด 600 คน เพียงแต่คำ� ถามที่ 1 น�ำเสนอ
กรอบของโปรแกรม A ในแง่ของผู้รอดชีวิต แต่ค�ำถาม
ที่ 2 น�ำเสนอในกรอบของโปแกรม B ในด้านของ
ผู้เสียชีวิต
		 ข. ภายใต้ ส ภาวการณ์ ที่ มี ท างเลื อ ก
สองทางเลือกระหว่างทางเลือกที่มีความเสี่ยงและ
ทางเลือกที่แน่นอน (ไม่มีความเสี่ยงเลย) ปัจเจกชน
มักเลือกทางเลือกที่แน่นอน (Certainty outcome)
มากกว่าทางเลือกที่มีความเสี่ยงที่มีค่าอรรถประโยชน์
คาดหวังสูงกว่า ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Allais (1953
อ้างใน Kahneman and Tversky, 2003) ท� ำการ
ทดลองกับปัจเจกชนจ�ำนวน 100 คน และให้เลือก
ระหว่างทางเลือก A และ B ดังตัวอย่างต่อไปนี้
·
·
·
·

ทางเลือก A1 (มีผู้เลือกร้อยละ 12)
โอกาสที่จะได้เงิน 2,500 บาท คือ 0.33
โอกาสที่จะได้เงิน 2,400 บาท คือ 0.66
โอกาสที่จะได้เงิน 0 บาท คือ 0.01
ทางเลือก B1 (มีผู้เลือกร้อยละ 82)
ได้รับเงินจ�ำนวน 2,400 บาท อย่างแน่นอน
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		 จากการทดลอง พบว่า ปัจเจกชนมีความ
พอใจทางเลือก B มากกว่าทางเลือก A ทัง้ ทีท่ างเลือก A
ให้คา่ อรรถประโยชน์คาดหวังสูงกว่าทางเลือก B (A ให้
ค่าอรรถประโยชน์คาดหวังเท่ากับ 2431.5 บาท และ B
เท่ากับ 2,400บาท) ปรากฏการณ์นเี้ ป็น ผลกระทบของ
ค่าทีแ่ น่นอน (Certainty effect) กล่าวคือ ผูท้ หี่ ลีกเลีย่ ง
ความเสี่ยงหรือไม่ชอบที่จะเสี่ยงก็จะเลือกทางเลือก
ทีม่ คี วามแน่นอนถึงแม้วา่ ทางเลือกทีม่ คี วามเสีย่ งจะให้
อรรถประโยชน์คาดหวังที่สูงกว่าก็ตาม
		 ค. หากปัจเจกชนต้องเผชิญหน้ากับทาง
เลือกสองทางเลือกทีม่ คี วามเสีย่ งในระดับสูง ปัจเจกชน
จะให้ความส�ำคัญของการตัดสินใจไปที่ระดับความ
น่าจะเป็นมากกว่าอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง นั่นคือ
เลื อ กทางเลื อ กที่ มี ร ะดั บ ความน่ า จะเป็ น สู ง ที่ สุ ด
(Probability) (ค�ำถามที่ 1) แต่เมื่อเผชิญหน้ากับ
ทางเลื อ กสองทางเลื อ กที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ต�่ ำ
เขาจะให้ความส� ำคัญไปที่จ�ำนวนเงินที่ปรากฎของ
แต่ละทางเลือกมากกว่าระดับอรรถประโยชน์คาดหวัง
ในกรณีนี้เขาก็จะเลือกผลลัพธ์ที่มีค่าสูง (ค�ำถามที่ 2)
ค�ำถามที่ 1
ทางเลือก A มีผู้เลือกร้อยละ 86
· โอกาสที่จะได้เงิน 3,000 บาท คือ 0.90
ทางเลือก B มีผู้เลือกร้อยละ 14
· โอกาสที่จะได้เงิน 6,000 บาท คือ 0.45
ค�ำถามที่ 2
ทางเลือก A มีผู้เลือกร้อยละ 27
· โอกาสที่จะได้เงิน 3,000 บาท คือ 0.002
ทางเลือก B มีผู้เลือกร้อยละ 73
· โอกาสที่จะได้เงิน 6,000 บาท คือ 0.001

แก่นเกษตร 40 : 269-278 (2555).

		 จากค�ำถามที่ 1 จะเห็นว่าทางเลือก A และ
B ให้ค่าอรรถประโยชน์คาดหวังที่เท่ากัน คือ 2,700
บาท แต่ปัจเจกชนส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เลือกทางเลือก
A เนื่องจากมีค่าความน่าจะเป็นสูงกว่าทางเลือก B
เช่นเดียวกันกับค�ำถามที่ 2 ทางเลือก A และ B ให้ค่า
อรรถประโยชน์คาดหวังทีเ่ ท่ากัน คือ 60 บาท แต่ปจั เจก
ชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เลือกทางเลือกB เนื่องจาก
จ�ำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั มากกว่าถึงแม้คา่ ความน่าจะเป็น
จะน้อยกว่าก็ตาม
		 ง. พฤติกรรมของปัจเจกชนจะแตกต่างกัน
ไปภายใต้สภาวการณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากอยู่
ภายใต้สภาวการณ์ของการได้รับ (Gains) ปัจเจกชน
จะมีพฤติกรรม หลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk aversion) โดย
เลือกทางเลือกทีม่ คี วามแน่นอน (Certainty outcome)
แต่หากอยู่ภายใต้สภาวการณ์ของการสูญเสียประโยชน์
ปัจเจกชนจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
(Losses aversion) หรือรักที่จะเสี่ยง (Risk loving)
ในการทดลองผูต้ อบต้องตอบค�ำถามภายใต้สภาวการณ์
ทีแ่ ตกต่างกัน 2 แบบ คือ ภายใต้สภาวการณ์ของการได้รบั
และสภาวการณ์ของการสูญเสีย โดยแต่ละทางเลือก
มีความเสีย่ งในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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สภาวการณ์ของการได้รับ
ค�ำถามที่ 1G
ทางเลือก A1G
(มีผู้เลือกร้อยละ 20)
ทางเลือก B1G
(มีผู้เลือกร้อยละ 80)
ค�ำถามที่ 2G
ทางเลือก A2G
(มีผู้เลือกร้อยละ 65)
ทางเลือก B2G
(มีผู้เลือกร้อยละ 35)

·
·
·
·
·

สภาวการณ์ของการสูญเสีย

ค�ำถามที่ 1L
โอกาสที่จะได้เงิน 4,000 บาท ทางเลือก A1L
คือ 0.80
(มีผู้เลือกร้อยละ 92)
ได้เงิน จ�ำนวน 3,400 บาท
ทางเลือก B1L
อย่างแน่นอน
(มีผู้เลือกร้อยละ 8)
ค�ำถามที่ 2L
โอกาสที่จะได้เงิน 4,000 บาท ทางเลือก A2L
คือ 0.20
(มีผู้เลือกร้อยละ 42)
โอกาสที่จะได้เงิน 3,000 บาท ทางเลือก B2L
คือ 0.25
(มีผู้เลือกร้อยละ 58)

		 จากทางเลือกของค�ำถามที่ 1G และ 1L พบว่า
ในค�ำถามที่ 1G ปัจเจกชนส่วนใหญ่เลือกทางเลือก
ที่ แ น่ น อน แต่ ใ นค�ำ ถามที่ 1L ซึ่ ง เป็ น สภาวการณ์
การสูญเสียปัจเจกชนกลับทางเลือก A1L ทัง้ ทีท่ างเลือก
B1L นั้นให้ค่าอรรถประโยชน์คาดหวังสูงกว่า A1L
(หากเลือก B1L ปัจเจกชนจะสูญเสีย 3,000 บาท แต่
A1L จะเสียเงิน 3,200 บาท) นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ค�ำถามที่ 2G และ 2L จะเห็นว่าทางเลือกทั้งสอง
ทางเลือกของแต่ละค�ำถามให้ค่าคาดหวังเท่ากัน แต่
ภายใต้ ส ภาวการณ์ ข องการสู ญ เสี ย ปั จ เจกชนให้
ความส�ำคัญกับระดับความน่าจะเป็นมากกว่าผลลัพธ์
ซึง่ ตรงกันข้ามกับสภาวการณ์ของการได้รบั ดังทีอ่ ธิบาย
มาก่อนหน้านี้ พฤติกรรมดังกล่าวนีเ้ ป็นผลเนือ่ งมาจาก
การสะท้อนกลับของความแตกต่างด้านพฤติกรรม

· โอกาสที่จะเสียเงิน 4,000 บาท
คือ 0.80
· เสียเงิน จ�ำนวน 3,000 บาท
· อย่างแน่นอน
· โอกาสที่จะเสียเงิน 4,000 บาท
คือ 0.20
· โอกาสที่จะเสียเงิน 3,000 บาท
คือ 0.25

การตัดสินใจของปัจเจกชนในสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน
(Reflection effect) ซึ่งผู้วิจัยได้ทำ� การทดลองซ�้ำกัน
หลายๆ ครั้งก็ให้ผลไม่แตกต่างกัน
จากผลการทดลองที่ อ ธิ บ ายไว้ ข ้ า งต้ น เป็ น
เพียงบางสถานการณ์การตัดสินใจของปัจเจกชนซึ่ง
ไม่เป็นไปตามหลักการเบือ้ งต้นทีไ่ ม่ตอ้ งการการพิสจู น์
(Axiom) ของ EUT ดังนั้น Kahneman and Tversky
(1979) ได้เสนอทฤษฎีคาดหวัง (Prospect theory: PT)
เพื่อเป็นทางเลือกที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจ
โดยเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิด
ของค�ำสองค�ำที่แตกต่างกัน คือ คุณค่าของการได้รับ
(Value of gains) และ คุณค่าของการสูญเสีย (Value
of losses) (ดิเรก, 2546) (Figure 1)

Figure 1 Value of gains and loses
Source: Kahneman and Tversky (1979)
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จาก Figure 1 อธิบายได้วา่ ถึงแม้จำ� นวนเงินทีไ่ ด้รบั
และที่สูญเสียจะเท่ากัน แต่เมื่อเปรียบเทียบภายใต้
สภาวการณ์ของการได้รับ (Gains) และสภาวการณ์
ของการสูญเสีย (Losses) ปัจเจกชนจะให้น�้ ำหนัก
ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเขาจะรู ้ สึ ก ว่ า การสู ญ เสี ย จะมี
ความรุนแรงกว่าการได้รับ เมื่อน�ำคุณค่าของทั้งสอง
สภาวการณ์มาวาดกราฟจะเห็นว่าภายใต้สภาวการณ์
ของการได้กราพที่ได้จะมีลักษณะโค้งเข้าหาจุดก�ำเนิด
(Concave) ซึ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี อ รรถประโยชน์
คาดหวังหรือ EUT แต่ภายใต้สภาวการณ์ของการสูญเสีย
กราฟจะมีลักษณะโค้งออกจากจุดก�ำเนิด (Convex)
และจะมีความชันสูงสุดทีจ่ ดุ อ้างอิง (Reference point)
ลักษณะกราฟโดยรวมมีลักษณะที่เรียกว่า S-shape
ต่อมาได้มกี ารพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎี PT ใช้ชอื่ ใหม่วา่
Cumulative prospect theory (CPT) โดยใช้หลักของ
rank-dependent utility (RDU) ที่เสนอโดย Quiggin
(1982) CPT มีข้อดีกว่า PT คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้
กับผลลัพธ์ที่มีจ�ำนวนมากและมีขนาดใหญ่ และใส่ใจ
กับกฎของ Stochastic dominance ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจของปัจเจกชนที่มีต่อความเสี่ยง (Hardaker
et al., 2004)
งานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีคาดหวังกับพฤติกรรม
การตัดสินใจในของเกษตรกร
Roger (1977) กล่าวถึงกระบวนตัดสินใจยอมรับ
สิ่งใหม่ๆ (Adoption decision process) ว่าเป็น
กระบวนการเริ่มตั้งแต่การรับรู้ความรู้หรือความคิด
ใหม่ๆ ของปัจเจกชน จากนั้นความรู้ที่ได้จะถูกเปลี่ยน
ให้เป็นทัศนคติที่มีต่อสิ่งใหม่ที่รับรู้ จากนั้นปัจเจกชน
จึงท�ำการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธสิง่ ใหม่นนั้
หลังจากยอมรับก็นำ� ไปปฏิบตั หิ รือน�ำไปประยุกต์ใช้จริง
และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากใช้จริง การที่ปัจเจกชน
จะตัดสินใจท�ำต่อไปหรือใช้ตอ่ ไปหรือไม่กข็ นึ้ อยูก่ บั ผล
ที่เกิดขึ้น หากผลเป็นไปตามที่ผู้ตัดสินใจคิด เขาจะใช้
หรือยอมรับสิ่งนั้นต่อไป แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นดังที่
คิดเขาก็จะกลับไปสู่สิ่งเดิมที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้น

แก่นเกษตร 40 : 269-278 (2555).

จากแนวคิดการของ Roger (1977) การตัดสินใจมัก
อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตลอดเวลา
ดังนั้น การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของเกษตรกรทีม่ ตี อ่ ความเสีย่ งเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่จะเป็นแนวทางแก่ผู้วางแผนเชิงนโยบายทางการ
เกษตรโดยเฉพาะด้ า นการส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละ
การวางแผนการผลิตของเกษตรกร เนือ่ งจากเกษตรกรที่
มีทศั นคติและพฤติกรรมการตัดสินใจทีม่ ตี อ่ ความเสีย่ ง
ที่แตกต่างกันย่อมมีเงื่อนไขในการยอมรับแตกต่างกัน
ส�ำหรับการน�ำเสนอในส่วนนี้เป็นการทบทวนงาน
วิจัยที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของ
เกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง เช่น Fernandez-Cornejo
et al., 1992, Rola and Pingali, 1993, Owens et al.,
1997, และ Maumbe and Swinton, 2003 ได้ประยุกต์
ใช้ EUT ในการศึกษา แต่จากผลการวิจัยบางงานวิจัย
พบว่า EUT ไม่สามารถอธิบายทัศนคติและพฤติกรรม
การตัดสินใจบางอย่างของเกษตรกรได้ เช่น Rola and
Pingali (1993) พบว่า EUT อธิบายพฤติกรรมการตัดสิน
ของเกษตรกรได้ เ ฉพาะอยู ่ ภ ายใต้ ข ้ อ สมมติ ข อง
การได้รับแต่ไม่สามารอธิบายทัศนคติและพฤติกรรม
การตั ด สิ น ของเกษตรกรภายใต้ ส ภาวการณ์ ข อง
การสูญเสียได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Yesuf and
Bluffstone (2009) ดังนัน้ ในช่วงหลังนักวิจยั หลายท่าน
ได้ประยุกต์ใช้ PT และ CPT ในการอธิบายพฤติกรรม
การตัดสินใจของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยี
งานวิจัยที่อธิบายพฤติกรรมของเกษตรกรในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนาได้แก่ Henseler (2002) ใช้ข้อมูลของ
Rola and Pingali (1993) มาวิเคราะห์พฤติกรรมของ
เกษตรกรใหม่อีกครั้งโดยใช้ CPT พบว่า เกษตรกร
มีพฤติกรรมการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกันตามสภาวการณ์
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี PT หรือ CPT Liu and
Huang (2011) ประยุกต์ใช้ CPT อธิบายการยอมรับ
BT-Cotton ของเกษตรกรในประเทศจีน และศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรเชื่อมโยงกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มี
ต่อความเสี่ยง พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ ย งสู ง (พฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง)
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จะยอมรับเทคโนโลยีช้ากว่าเกษตรกรที่รักความเสี่ยง
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เกษตรกรที่ มี พ ฤติ ก รรมในการ
หลีกเลีย่ งความสูญเสีย (Losses aversion) มีแนวโน้ม
ที่จะใช้สารเคมีมากเกินความจ�ำเป็น นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยล่าสุดที่พบ คือ Tanaka, et al. (2010) ศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มี
ต่อความเสี่ยงในประเทศเวียดนามว่ามีความสัมพันธ์
เช่นไรกับคุณลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
พบว่า ภายใต้สภาวการณ์ของการได้รบั คือ ในหมูบ่ า้ น
ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นสู ง เกษตรกรมี ร ะดั บ
การหลีกเลีย่ งความสูญเสียต�่ำกว่าเกษตรกรในหมูบ่ า้ น
ที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรที่มี
ฐานะดีมักชอบที่จะเสี่ยงกว่าเกษตรกรที่มีฐานะไม่ดี
นอกจากนี้ยังพบว่า ภายใต้สภาวการณ์ของการสูญ
เสียเกษตรกรจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถอธิบายได้โดย EUT
ส� ำ หรั บ งานศึ ก ษาพฤติ ก รรมของเกษตรกรไทยที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีคาดหวัง (Prospect theory) ได้แก่
งานวิจัยของ Gloede, et al. (2011) โดยผลการวิจัย
พบว่ า เกษตรกรไทยมี พ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจตรง
ตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้สภาวการณ์ของการได้
รับเกษตรกรมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในทางกลับ
กันภายใต้สภาวการณ์ของการสูญเสียเขาเหล่านั้น
กลับรักที่จะเสี่ยง
Table 1 Gain and loss prospects
Row
Option A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคาดหวังในการวัด
ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง
ส� ำ หรั บ บทความนี้ ข อน� ำ เสนอยกตั ว อย่ า ง
การประยุกต์ใช้ของ Tanaka et al. (2010) เนื่องจากมี
กระบวนการทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและเข้าใจง่าย ผูว้ จิ ยั ประยุกต์
ใช้ CPT ในการวัดพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกร
เวียดนามที่มีต่อความเสี่ยง ซึ่งในการทดลองผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามจ�ำนวน 3 ชุด โดยชุดที่ 1 (Series 1)
และ ชุดที่ 2 (Series 1) เป็นทางเลือกของสภาวการณ์
ของการได้รับ แต่ละชุดมีจ�ำนวน 14 ทางเลือก (เพื่อ
ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นในการน�ำเสนอในบทความนี้
ได้ปรับเปลีย่ นหน่วยของอัตราแลกเปลีย่ นจากเงินดอง
(Dong) มาเป็นบาท (Baht)) ในแต่ละทางเลือกผูเ้ ลือก
มีโอกาสได้รับเงินในจ�ำนวนที่แตกต่างกันไป ระหว่าง
5 บาท ถึง 1,700 บาท ส�ำหรับชุดที่ 1 และ 5 บาท ถึง
154 บาท ส�ำหรับชุดที่ 2 ส่วนชุดที่ 3 เป็นทางเลือก
ของสภาวการณ์ของการสูญเสีย มีจ�ำนวน 7 ทางเลือก
แต่ละทางเลือกมีโอกาสได้รับเงินระหว่าง 1 บาท ถึง
30 บาท และโอกาสสูญเสียเงินจ�ำนวน 4 บาท ถึง
30 บาท (Table 1) เมื่อได้ผลการทดลองแล้วก็น�ำ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปค�ำ นวณทั ศ นคติ ข องเกษตรกรที่ มี ต ่ อ
ความเสี่ยง ซึ่งในบทความนี้ไม่ได้น�ำเสนอขั้นตอนและ
วิธีการค�ำนวณเนื่องจากมีเนื้อที่จ�ำกัด

Series 1
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10
30% gain 40 and 70% gain 10

Option B
10% gain 68 and 90% gain 5
10% gain 75 and 90% gain 5
10% gain 83 and 90% gain 5
10% gain 93 and 90% gain 5
10% gain 106 and 90% gain 5
10% gain 125 and 90% gain 5
10% gain 150 and 90% gain 5
10% gain 185 and 90% gain 5
10% gain 220 and 90% gain 5
10% gain 300 and 90% gain 5
10% gain 400 and 90% gain 5
10% gain 600 and 90% gain 5
10% gain 1,000 and 90% gain 5
10% gain 17,00 and 90% gain 5
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Table 1 (Continued.)
Row

Option A

Series 2
1
90% gain 40 and 10% gain 30
2
90% gain 40 and 10% gain 30
3
90% gain 40 and 10% gain 30
4
90% gain 40 and 10% gain 30
5
90% gain 40 and 10% gain 30
6
90% gain 40 and 10% gain 30
7
90% gain 40 and 10% gain 30
8
90% gain 40 and 10% gain 30
9
90% gain 40 and 10% gain 30
10
90% gain 40 and 10% gain 30
11
90% gain 40 and 10% gain 30
12
90% gain 40 and 10% gain 30
13
90% gain 40 and 10% gain 30
14
90% gain 40 and 10% gain 30
Series 3
1
50% gain 25 and 50% loss -4
2
50% gain 4 and 50% loss -4
3
50% gain 4 and 50% loss -4
4
50% gain 1 and 50% loss -4
5
50% gain 1 and 50% loss -8
6
50% gain 1 and 50% loss -8
7
50% gain 1 and 50% loss -8
Source: Adapted from Tanaka, et al. (2010)

		

สรุป

ตามที่ ไ ด้ น� ำ เสนอถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ของทฤษฎี
อรรถประโยชน์คาดหวังหรือ EUT ด้านต่างๆ และได้นำ�
เสนอทฤษฎีคาดหวังหรือ PT และ CPT เพื่อใช้อธิบาย
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่
มีต่อความเสี่ยง ตลอดจนได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

Option B
70% gain 54 and 30% gain 5
70% gain 56 and 30% gain 5
70% gain 58 and 30% gain 5
70% gain 60 and 30% gain 5
70% gain 65 and 30% gain 5
70% gain 68 and 30% gain 5
70% gain 72 and 30% gain 5
70% gain 77 and 30% gain 5
70% gain 83 and 30% gain 5
70% gain 90 and 30% gain 5
70% gain 100 and 30% gain 5
70% gain 110 and 30% gain 5
70% gain 130 and 30% gain 5
70% gain 154 and 30% gain 5
50% gain 30 and 50% loss -21
50% gain 30 and 50% loss -21
50% gain 30 and 50% loss -21
50% gain 30 and 50% loss -16
50% gain 30 and 50% loss -16
50% gain 30 and 50% loss -14
50% gain 30 and 50% loss -11

เกษตรกรในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เช่น จีน เวียดนาม
และประเทศไทย พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ที่ Kahnemann and Tversky กล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเฉพาะทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกร
ที่มีต่อความเสี่ยงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจาก
การตั ด สิ น ใจของเกษตรกรมั ก อยู ่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไข
หลายประการ เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม
ทุนทางมนุษย์ อันได้แก่ ระดับความรูแ้ ละความช�ำนาญ
ตลอดจนประสบการณ์ ดังนั้น ในการศึกษาควรมีการ
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เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับ
บทความนี้ได้ยกตัวอย่างการด�ำเนินการทดลองเพื่อ
ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องเกษตรกรมาอย่ า งละเอี ย ด แต่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของเนื้อที่ในการน�ำเสนอจึงไม่ได้
อธิบายขั้นตอนและวิธีการการวิเคราะห์ ซึ่งผู้สนใจ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่ระบุไว้
ท้ายบทความ
เอกสารอ้างอิง
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