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แบบสอบถาม 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซ้ือน า้ผึง้ในพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ 

_________________________________________________ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนที ่2 ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างในด้านสตปัิญญา อารมณ์และพฤตกิรรมการซื้อน า้ผึง้ 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบักลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขายน า้ผึง้ 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดต่อผู้บริโภคในการตดัสินใจซื้อน า้ผึง้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*หมายเหต:ุ ผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ซื้อน า้ผึง้ ตอบค าถามเฉพาะส่วนที ่1 และส่วนที ่2 เท่านั้น 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ 

1.1 ท่านเป็นผูซ้ื้อและบริโภคน ้ าผึ้ง ใช่หรือไม่ 
   ใช่ ซ้ือแต่ไม่บริโภค   ใช่ ซ้ือและบริโภคเอง 
   ไม่ซ้ือ  

1.2 ท่ีพกัอาศยั 
 อ าเภอเมือง   อ าเภอรอบนอกและหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

1.3 เพศ 
 ชาย   หญิง 

1.4 อาย.ุ..................................................ปี 
1.5 สถานภาพ 

 โสด   สมรส   อ่ืนๆ  
1.6 อาชีพ 

 นิสิต/นกัศึกษา 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 ธุรกิจส่วนตวั (คา้ขาย / ท างานส่วนตวั) 
 พนกังาน / บริษทัเอกชน 
 เกษตรกร 
 แม่บา้น 

1.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   5,001-10,000 บาท 
 10,001-15,000 บาท   15,001-20,000 บาท 
 20,001-25,000 บาท   25,001-30,000 บาท 
 มากกวา่ 30,000 บาท   ไม่แน่นอนเฉล่ียโดยประมาณเดือนละ............................................บาท 
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1.8 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวท./ปวส.)  
 ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี  

1.9 ท่านซ้ือน ้ าผึ้งบ่อยเพียงใด (เฉพาะบุคคลท่ีซ้ือน ้ าผึ้ง)      
 เป็นประจ าทุกวนั     เดือนละ 1 - 2 คร้ัง    

   สปัดาห์ละ 1- 2 คร้ัง    เป็นบางคร้ังตามแต่โอกาส   
   สปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง      

1.10 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านซ้ือน ้าผึ้ง (โดยประมาณ) (เฉพาะบุคคลท่ีซ้ือน ้ าผึ้ง)    
   ต ่ากวา่ 100 บาท / คร้ัง     501 – 1,000 บาท / คร้ัง    
   100 – 500 บาท / คร้ัง     มากกวา่ 1,000 บาท    
ส่วนที ่2   ข้อมูลเกีย่วกบัทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างในด้านสตปัิญญา อารมณ์และพฤตกิรรม 

ทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอน า้ผึง้ 

ระดบัความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างทีม่ี

ทศันคตต่ิอน า้ผึง้ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ทศันคตด้ิานสตปัิญญา 
1.1 ท่านรู้จกัน ้ าผึ้งยีห่อ้ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด      

 น ้าผึ้งสวนจิตรลดา      

 น ้าผึ้งไทยลานนาฟาร์มผึ้ง      

 น ้าผึ้งเวชพงค ์      

 น ้าผึ้งเอราวณั      

 น ้าผึ้งเดือน 5      

 น ้าผึ้งดอยค า      

 Ambrosia         

 Capilano      

 Fragata      

 Healthy Mate      

 Langnese      

 Mallee      

 Squeezy honey      
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ทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอน า้ผึง้ 

ระดบัความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างทีม่ี

ทศันคตต่ิอน า้ผึง้ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.2 ท่านเคยซ้ือน ้ าผึ้งยีห่อ้ใดต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด      
 น ้าผึ้งสวนจิตรลดา      

 น ้าผึ้งไทยลานนาฟาร์มผึ้ง      

 น ้าผึ้งเวชพงค ์      

 น ้าผึ้งเอราวณั      

 น ้าผึ้งเดือน 5      

 น ้าผึ้งดอยค า      

 Ambrosia         

 Capilano      

 Fragata      

 Healthy Mate      

 Langnese      

 Mallee      

 Squeezy honey      

1.3 เป็นอาหารท่ีใหค้วามหวานท่ีไม่เป็นภยัต่อสุขภาพ      
1.4 เป็นสารอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติ      
1.5 เป็นส่วนประกอบของอาหาร      
2. ทศันคตด้ิานอารมณ์หรือความรู้สึก 
2.1 ชอบเพราะวา่มีความอร่อยกวา่บริโภคน ้ าตาลหรืออาหารอ่ืน
ท่ีใหค้วามหวานเหมือนกนั 

     

2.2 ชอบเพราะวา่เป็นสารอาหารท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีผิวพรรณดี
และสุขภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 

     

2.3 ชอบเพราะเห็นวา่เป็นสารอาหารท่ีใหค้วามหวานท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติและไม่เป็นภยัต่อสุขภาพ 

     

2.4 ไม่ชอบเพราะดูไม่ออกวา่น ้ าผึ้งเป็นสารอาหารท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ 

     

2.5 ไม่ชอบเพราะคิดว่าใชน้ ้าตาลเป็นส่วนผสมของอาหารดีอยูแ่ลว้      
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ทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอน า้ผึง้ 

ระดบัความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างทีม่ี

ทศันคตต่ิอน า้ผึง้ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

2.6 ไม่ชอบความหวานจึงไม่เลือกซ้ือมาบริโภค       
2.7 ไม่ชอบเพราะเห็นวา่ผลิตภณัฑเ์สริมความงามอ่ืนๆ มีเพียงพออยู่
แลว้ 

     

3. ทัศนคติด้านพฤติกรรม 

3.1 ซ้ือไปฝากผูอ่ื้นจะดูมีค่ากวา่ซ้ืออยา่งอ่ืนเป็นของฝาก      
3.2 ซ้ือเพราะจะท าใหผู้ไ้ดรั้บมีความพึงพอใจมากกวา่ใหอ้ยา่งอ่ืน      
3.3 ซ้ือเพราะเป็นท่ีนิยมบริโภคทัว่ไปอยูแ่ลว้      
3.4 ซ้ือเพราะคนในสงัคมชั้นสูง ผูดี้ คนรวย นิยมบริโภคจึง
บริโภคตาม 

     

3.5 ซ้ือเพราะบรรพบุรุษนิยมบริโภคสืบทอดกนัมานานจึงสืบ
ทอดต่อไป 

     

3.6 ไม่ซ้ือเพราะน ้ าผึ้งมีราคาแพงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมี
คุณสมบติัอยา่งเดียวกนั 

     

3.7 ไม่ซ้ือเพราะน ้ าผึ้งหาซ้ือไดย้ากกวา่ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืน      
3.8 ไม่ซ้ือเพราะคิดวา่เก็บรักษายาก      
3.9 ไม่ซ้ือเพราะน ้ าผึ้งค่อนขา้งมีราคาสูงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือมา
บริโภค 

     

3.10 ไม่ซ้ือเพราะสถานท่ีหรือแหล่งซ้ือมีนอ้ย      
3.11 ไม่ซ้ือเพราะไม่แน่ใจวา่เป็นของแทห้รือของปลอม      
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบักลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขายน า้ผึง้ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ์ 
ในการขายน า้ผึง้ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดของผู้ขายน า้ผึง้ 
5 

มาก
ที่สุด 

4มาก 3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
- คุณภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น กล่ิน สี ความขน้      
- ความสะอาดของผลิตภณัฑ ์(เช่น ส่ิงปลอมปนท่ีสามารถ

มองเห็นดว้ยตาเปล่า) 
     

- เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองบ ารุงผวิท่ีใชอ้ยู ่      
- สร้างเสริมสุขภาพและใชบ้รรเทาอาการของโรคต่างๆ ได ้      
- ความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ      
- ช่ือเสียง/ตรายีห่อ้      

2. ด้านราคา (Price) 
- มีป้ายบอกราคาติดไวช้ดัเจน      
- มีหลายราคาใหเ้ลือก      
- ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
- ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
- มีราคาพิเศษใหส้ าหรับลูกคา้ประจ า (ส่วนลดพิเศษ)      

 

3. ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) 
- สะดวกใกลบ้า้น/ท่ีท างาน      
- สถานท่ีจ าหน่ายใกลแ้หล่งธุรกิจ      
- มีท่ีจอดรถสะดวก      
- ความสะอาดภายในร้าน      
- การจดัสินคา้ภายในร้าน หาง่าย เลือกซ้ือง่าย      
- สามารถสัง่ซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้      
- สามารถสัง่ซ้ือทางอินเตอร์เน็ตได ้      
- ช่วง เวลาในการเปิด-ปิด ร้านสะดวกท่ีจะซ้ือ      
- หาซ้ือไดง่้ายมีขายทัว่ๆ ไป      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ์ 

ในการขายน า้ผึง้ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดของผู้ขายน า้ผึง้ 
5 

มาก
ที่สุด 

4มาก 3 
ปาน
กลาง 

2น้อย 1 
น้อย
ที่สุด 

 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
- มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

สม ่าเสมอและชดัเจน 
     

- มีการใหท้ดลองสินคา้ (มีตวัอยา่งใหท้ดลอง)      
- มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก      
- มีการแถมสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ปริมาณมาก (มีของแถมใน

ราคาพิเศษ) 
     

- มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ประจ าท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑทุ์กคร้ัง      
- มีความน่าเช่ือถือของพนกังานขายท่ีใหข้อ้มูล/แนะน า      
- มีการใหค้  าแนะน าจากผูข้ายทุกคร้ัง      
- มีการออกงานแสดงสินคา้ นิทรรศการเสมอ      

5. ด้านบรรจุภณัฑ์ (Packaging) 
- รูปแบบบรรจุภณัฑดู์สวยงามสะดุดตาน่าซ้ือ      
- บรรจุภณัฑง่์ายต่อการใชป้ระโยชน์      
- มีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภยัระบุไวท่ี้ผลิตภณัฑใ์ห้

เห็นชดัเจน 
     

- ความสวยงามของบรรจุภณัฑท์ าใหม้องดูมีค่า (เพ่ิมมูลค่า) 
และอยากซ้ือ 

     

- ความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑท์ าใหเ้ลือกตามท่ี
ตอ้งการ 

     

- ฉลากบอกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(เช่น ขอ้มูล
โภชนาการ) แจง้ใหท้ราบขอ้มูลชดัเจนถูกตอ้ง 

     

- มีระบุแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายไุวใ้หเ้ห็นชดัเจน      

 

 

 



 

70 

 

 

รายการ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดของผู้ขายน า้ผึง้ 
5 

มาก
ที่สุด 

4มาก 3 
ปาน
กลาง 

2น้อย 1 
น้อย
ที่สุด 

 

6. ด้านพนักงาน/ลูกจ้าง (People) 
- มีการใหค้  าแนะน าขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินคา้

ใหก้บัผูบ้ริโภคทุกคร้ัง 
     

- มีการใหก้ารบริการท่ีดีสม ่าเสมอทัว่ถึงจากพนกังาน/
ลูกจา้ง 

     

- มีการใหค้  าแนะน าและช่วยผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
สินคา้ 

     

- มีการตอ้นรับดว้ยความมีอทัธยาศยัดีวาจาไพเราะและยิม้
แยม้ 

     

7. ด้านการใข้อ านาจ (Power) ทีม่ส่ีวนก าหนดการตดัสินใจซ้ือ 
- รายไดข้องผูบ้ริโภคและก าลงัซ้ือ      
- การมีอ านาจต่อรองของผูบ้ริโภค เช่น การก าหนดราคา

ตามคุณภาพของสินคา้ 
     

- การก าหนดราคามีผลต่อการตดัสินใจ      
- คุณภาพของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ      

 

8. ด้านการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร (Public Relations) 
- การมีโอกาสไดท้ราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิต      
- การมีโอกาสไดท้ราบถึงวธีิน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น ใช้

แทนน ้ าตาล, ผสมกบัเคร่ืองด่ืม, เป็นเคร่ืองส าอาง ฯลฯ 
     

- การมีโอกาสไดท้ราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ      

ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีก่ าหนดการตดัสินใจซ้ือน า้ผึง้ 

4.1 ปัจจยัด้านวฒัธรรม  
1) คนไทยทัว่ไปมีวฒันธรรมในดา้นการบริโภคน ้ าผึ้งมาชา้นานจึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง  

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ............................................................................................. 

2) ความชอบโดยส่วนตวัของผูบ้ริโภคและหรือคนในครอบครัวท่ีวา่การบริโภคน ้ าผึ้งมีผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายจึงท าใหบ้ริโภคกนัมาตลอดจึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือ     



 

71 

 

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ............................................................................................ 

3) คนในชุมชนและในสงัคมทัว่ไปมีความเช่ือวา่การบริโภคน ้ าผึ้งมีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ดงันั้น จึง
บริโภคตามความเช่ือดงักล่าว จึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง     

 ใช่   ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................. 

4) เทศกาลพิเศษ (เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ฯลฯ) เป็นท่ีนิยมกนัมากท่ีจะใหน้ ้ าผึ้งเป็นของขวญัแก่ผูใ้หญ่
หรือผูเ้คารพนบัถือรวมทั้งคนใกลชิ้ดจึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง      

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................. 

5) เหตผุลท่ีส าคญัท่ีท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

 เป็นผลิตภณัฑท่ี์น่าจะมีคุณภาพท่ีดีกวา่ซ้ืออยา่งอ่ืนท่ีใชใ้นวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคายอ่มเยาเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามน่าใช ้     
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีของแถมหรือส่วนลดให ้     
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 จ าเป็นส าหรับตนเองและคนในครอบครัวท่ีจะตอ้งบริโภค (ขาดไม่ได)้   
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 

4.2 ปัจจยัด้านสังคม  
1) คนในครอบครัวท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง       

 ใช่   ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................. 
2) บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง      

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ...................................................................................................... 
3) คนในชุมชนและในสงัคมของท่านท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง     

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................. 
4) เพ่ือนสนิทและคนใกลชิ้ดแนะน าวา่บริโภคน ้ าผึ้งแลว้จะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและค าแนะน า

ดงักล่าวจึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค      
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ............................................................................................. 

5) ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัน ้ าผึ้งท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง      
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................... 
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4.3 ปัจจยัด้านส่วนบุคคล  

1) เหตผุลท่ีท่านซ้ือน ้ าผึ้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)       
 เพื่อสุขภาพของตนเอง        
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว       
  ใช่   ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เพื่อเป็นของขวญั         
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เพื่อเป็นของไหวเ้จา้         
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เพื่อเป็นของท าบุญ         
  ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 
 เพื่อเป็นของฝากผูอ่ื้น       
  ใช่   ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 

2) เพราะมีปัญหาดา้นสุขภาพของท่านและหรือคนในครอบครัว ท าใหต้อ้งซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค   
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 

3) การเอาอยา่งผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นชกัชวนท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค     
 ใช่   ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 

4) ความชอบ (ความพึงพอใจ) ในรสชาติและกล่ินของน ้ าผึ้งท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค  
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................... 

5) เพราะคิดวา่อายมุากข้ึนจึงควรบริโภคน ้ าผึ้งเพ่ือความมีสุขภาพและผิวพรรณท่ีดี   
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................. 

6) เพราะคิดวา่ความรู้และการศึกษามีส่วนท าใหไ้ดรั้บรู้และไดข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณประโยชนข์องน ้ าผึ้ง 
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................ 

7) เพราะคิดวา่มีรายไดดี้ระดบัหน่ึงและมีอาชีพการงานท่ีดีแลว้ ดงันั้นจึงซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภคได ้   

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ........................................................................................................ 

4.4 ปัจจยัด้านจติวทิยา 
1) ความมีช่ือเสียงในตรา/ยีห่อ้น ้ าผึ้ง มีผลท าใหต้ดัสินใจซ้ือมาบริโภค     

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ............................................................................................... 
2) มีรสชาติและความเขม้ขน้ มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ        

 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................. 
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3) ความเช่ือท่ีวา่น ้ าผึ้งคือยาทิพยท์ าใหท่้านตดัสินใจซ้ือมาบริโภค      
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................... 

4) มีคนเล่าลือกนัวา่คนป่วยดว้ยโรคร้ายหายจากอาการเจ็บป่วยเพราะบริโภคน ้ าผึ้ง จากข่าวลือดงักล่าว
จึงท าใหท่้านตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค        
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................... 

5) การจดัท าบรรจุภณัฑ ์รูปแบบ ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง     
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................ 

6) ราคาของน ้ าผึ้งแต่ละยีห่อ้ แต่ละราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้งมาบริโภค     
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ.................................................................................................... 

7) สีสนัของน ้ าผึ้งน่าน าไปบริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ       
 ใช่  ไม่ใช่ เพราะ..................................................................................................... 

8) แหล่งจ าหน่าย หรือสถานท่ีจ าหน่าย มีต่อต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผึ้ง      
 ใช่   ไม่ใช่ เพราะ..................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ Correlation Matrix for Listed Variables 

ผลการวเิคราะห์แบบจ าลอง logit model 
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                Y     X111     X121     X131     X141    X1511    X1521    X1531 
       Y  1.00000   .12087   .07663   .13962   .21579   .04091   .18266   .22625 
    X111   .12087  1.00000   .29886   .46294   .32334   .29342   .29602   .16449 
    X121   .07663   .29886  1.00000   .40968   .26020   .21104   .15567   .14227 
    X131   .13962   .46294   .40968  1.00000   .31492   .25540   .16965   .14895 
    X141   .21579   .32334   .26020   .31492  1.00000   .20147   .29290   .23853 
   X1511   .04091   .29342   .21104   .25540   .20147  1.00000   .27432   .10588 
   X1521   .18266   .29602   .15567   .16965   .29290   .27432  1.00000   .33383 
   X1531   .22625   .16449   .14227   .14895   .23853   .10588   .33383  1.00000 
 
                Y     X111     X121     X131     X141    X1511    X1521    X1531 
   X1541   .29697   .22430   .14032   .14646   .22607   .15532   .32225   .52428 
   X1551   .18603   .20501   .13199   .16974   .18686   .15731   .28281   .40342 
    X211   .16365   .11827   .19014   .14962   .29606   .25724   .18091   .17788 
    X221  -.05259   .02882   .01993  -.02823   .04464  -.01603   .01356   .14548 
    X231   .29815   .12990   .10355   .04497   .15749   .08740   .25676   .22844 
    X241   .19281   .18358   .20751   .22212   .11564   .24318   .19679   .12975 
    X251   .10045   .13420   .13329   .13902   .09806   .22360   .10703   .04878 
   X3111   .32424   .19397   .14029   .18662   .13502   .14373   .19457   .17289 
 
            X1541    X1551     X211     X221     X231     X241     X251    X3111 
   X1541  1.00000   .42305   .18621   .17010   .20687   .13837   .01344   .17955 
   X1551   .42305  1.00000   .23959   .11375   .24876   .22158   .08068   .22815 
    X211   .18621   .23959  1.00000   .25292   .21145   .22243   .09382   .16621 
    X221   .17010   .11375   .25292  1.00000   .32949   .09894   .01752   .01578 
    X231   .20687   .24876   .21145   .32949  1.00000   .27727   .06719   .18865 
    X241   .13837   .22158   .22243   .09894   .27727  1.00000   .17142   .26149 
    X251   .01344   .08068   .09382   .01752   .06719   .17142  1.00000   .21515 
   X3111   .17955   .22815   .16621   .01578   .18865   .26149   .21515  1.00000 
 
                Y     X111     X121     X131     X141    X1511    X1521    X1531 
   X3121   .10356   .13436   .20284   .21281   .26625   .25994   .28984   .16422 
   X3131   .16137   .09590   .13226   .02279   .09337   .14720   .18207   .24477 
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   X3141   .28001   .14989   .14606   .15767   .23398   .03877   .17079   .25537 
   X3151   .14509   .02943   .05845   .02993   .11624  -.00783   .17358   .22506 
   X3161   .11831   .10031   .09652   .08520   .14901   .13222   .15143   .21241 
    X321   .24800   .12888   .18432   .23080   .14494   .10607   .21432   .17683 
    X331   .23751   .15026   .15518   .13904   .15749   .10808   .19522   .22844 
    X341   .11276   .13795   .11510   .18966   .08364   .17174   .15874   .13596 
 
            X1541    X1551     X211     X221     X231     X241     X251    X3111 
   X3121   .15127   .21629   .23875  -.01024   .20651   .18475   .17576   .34956 
   X3131   .19296   .22449   .21941   .09579   .12859   .10020   .15224   .22287 
   X3141   .31596   .19504   .15128   .16104   .18552   .12005   .07587   .17680 
   X3151   .30624   .26530   .12522   .09909   .22762   .09235   .10726   .30192 
   X3161   .25165   .20207   .14274   .07342   .13094   .17231   .06922   .26288 
    X321   .31810   .21754   .15783   .15230   .18162   .16296   .05312   .25108 
    X331   .29844   .13697   .09774   .12751   .18282   .09266   .04582   .15533 
    X341   .14417   .08442   .19271   .01962   .10682   .25237   .11219   .26331 
 
            X3121    X3131    X3141    X3151    X3161     X321     X331     X341 
   X3121  1.00000   .26760   .19408   .22186   .13201   .25652   .10184   .21530 
   X3131   .26760  1.00000   .29119   .26193   .28477   .10704   .15917   .11518 
   X3141   .19408   .29119  1.00000   .55572   .30110   .29705   .25627   .17202 
   X3151   .22186   .26193   .55572  1.00000   .35848   .33974   .29841   .20792 
   X3161   .13201   .28477   .30110   .35848  1.00000   .20159   .15173   .19332 
    X321   .25652   .10704   .29705   .33974   .20159  1.00000   .39646   .24997 
    X331   .10184   .15917   .25627   .29841   .15173   .39646  1.00000   .30367 
    X341   .21530   .11518   .17202   .20792   .19332   .24997   .30367  1.00000 
 
                Y     X111     X121     X131     X141    X1511    X1521    X1531 
    X351   .11183   .20316   .20576   .21984   .15523   .06467   .16444   .06757 
    X361   .09799   .13049   .18945   .16803   .10455   .22529   .20237   .18075 
    X371  -.24661   .03892  -.00824  -.01737   .08753   .00872   .08248   .05078 
    X411   .14018   .09682   .18951   .13228   .04270   .00051   .04928   .06066 
    X421  -.00533   .00386   .07541   .03529   .01713   .10085   .00687   .06832 
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    X431   .14615   .22335   .17957   .20652   .15147   .18427   .17771   .11845 
    X441   .08080   .14568   .18192   .16638   .11187   .15557   .16008   .16279 
    X451   .20860   .15662   .18929   .17135   .10712   .19374   .12758   .16430 
 
            X1541    X1551     X211     X221     X231     X241     X251    X3111 
    X351   .16814   .15957   .14786   .05967   .15299   .17476   .06074   .22381 
    X361   .20956   .18075   .11979   .06612   .21316   .23377   .14219   .24751 
    X371   .11529   .07145   .05076   .09587   .07098  -.02179  -.02200   .04568 
    X411   .15195  -.04002   .01075   .00474  -.02808  -.01168   .05426   .07236 
    X421  -.02110   .07904  -.00812  -.04264   .02151   .12579   .12153   .03141 
    X431   .31010   .13872   .15335   .03578   .14452   .27999   .11657   .28595 
    X441   .21239   .17295   .08326   .06735   .09666   .16008   .07422   .17417 
    X451   .12162   .08245   .13129  -.02959   .14725   .10693   .18278   .21611 
 
            X3121    X3131    X3141    X3151    X3161     X321     X331     X341 
    X351   .23499   .14006   .17100   .13356   .18063   .30573   .23519   .20884 
    X361   .28979   .16972   .20893   .22558   .28908   .28401   .28613   .25492 
    X371   .13813   .13462   .14623   .27447   .14700   .12549   .16445   .12703 
    X411  -.01763   .06715   .27085   .16355   .04816   .16495   .22491   .14472 
    X421   .11618   .05389   .03362   .01287   .00978   .03939   .04304   .03178 
    X431   .22181   .17154   .26585   .29688   .23915   .35772   .29732   .27639 
    X441   .29662   .18518   .11979   .16159   .13726   .25895   .29060   .18553 
    X451   .13373   .09334   .15585   .13896   .18480   .13527   .17810   .21311 
 
             X351     X361     X371     X411     X421     X431     X441     X451 
    X351  1.00000   .31551   .23128   .16184   .14394   .39193   .35401   .16727 
    X361   .31551  1.00000   .21340   .18305   .13789   .33202   .20907   .19383 
    X371   .23128   .21340  1.00000   .19394  -.04998   .32494   .22021   .06017 
    X411   .16184   .18305   .19394  1.00000  -.04027   .34438   .16887   .28960 
    X421   .14394   .13789  -.04998  -.04027  1.00000   .07181   .02873   .08258 
    X431   .39193   .33202   .32494   .34438   .07181  1.00000   .37409   .34550 
    X441   .35401   .20907   .22021   .16887   .02873   .37409  1.00000   .23544 
    X451   .16727   .19383   .06017   .28960   .08258   .34550   .23544  1.00000 
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                Y     X111     X121     X131     X141    X1511    X1521    X1531 
    X461   .12771   .20624   .23798   .19836   .09223   .26329   .26972   .15254 
    X471   .22287   .17429   .25069   .26632   .22193   .16205   .24960   .11022 
    X481   .12199   .17244   .23692   .19881   .08211   .17905   .19539   .13913 
 
            X1541    X1551     X211     X221     X231     X241     X251    X3111 
    X461   .10946   .14227   .17969   .05217   .12420   .26972   .23052   .30873 
    X471   .18010   .16116   .27603   .08482   .13495   .16736   .12105   .22113 
    X481   .13744   .14935   .16865  -.00449   .12217   .21602   .13598   .31320 
 
            X3121    X3131    X3141    X3151    X3161     X321     X331     X341 
    X461   .28748   .24561   .16649   .16068   .18061   .32911   .17583   .32458 
    X471   .20815   .23418   .19087   .14252   .15363   .15402   .24757   .28538 
    X481   .25604   .27335   .22183   .22511   .20154   .08963   .10162   .26095 
 
             X351     X361     X371     X411     X421     X431     X441     X451 
    X461   .26808   .35806   .17023   .11790   .07541   .35463   .22319   .32445 
    X471   .18661   .18369   .14240   .12983   .09692   .26037   .16124   .27359 
    X481   .13187   .20017   .09548   .07023   .06813   .28946   .23081   .27072 
 
             X461     X471     X481 
    X461  1.00000   .37489   .35117 
    X471   .37489  1.00000   .40289 
    X481   .35117   .40289  1.00000 
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--> 

LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,X111,X131,X141,X1511,X1521,X1541,X1551,X211,X231,X241 

    

,X251,X3111,X3121,X3131,X3151,X3161,X321,X331,X341,X351,X361,X371,X411,X421 

    ,X431,X441,X451,X461,X471,X481;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

+---------------------------------------------+ 

| Multinomial Logit Model                     | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Aug 14, 2014 at 03:21:41PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  6     | 

| Log likelihood function       -182.2618     | 

| Number of parameters                 31     | 

| Akaike IC=  426.524  Bayes IC=  550.259     | 

| Finite sample corrected AIC  =  431.915     | 

| Restricted log likelihood     -277.2589     | 

| Chi squared                    189.9941     | 

| Degrees of freedom                   30     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .0000000     | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared =   9.67478     | 

| P-value=  .28860 with deg.fr. =       8     | 

+---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant     -2.90628843      .50481176    -5.757   .0000 

 X111          -.38624123      .33062139    -1.168   .2427     .56000000 

 X131          -.01546077      .33258476     -.046   .9629     .62750000 

 X141           .89809419      .31673307     2.835   .0046     .61500000 

 X1511         -.51413622      .34031304    -1.511   .1308     .60500000 

 X1521          .06375138      .31411707      .203   .8392     .58500000 

 X1541         1.03180864      .32152561     3.209   .0013     .55750000 

 X1551          .01103651      .30358992      .036   .9710     .55250000 

 X211           .01597951      .30393226      .053   .9581     .60500000 

 X231          1.21203239      .29364466     4.128   .0000     .57250000 

 X241           .32804233      .30249959     1.084   .2782     .58500000 

 X251           .09657233      .30768878      .314   .7536     .66250000 

 X3111         1.45277302      .33903812     4.285   .0000     .70750000 

 X3121         -.27766463      .34304080     -.809   .4183     .63000000 

 X3131          .58863634      .31461903     1.871   .0614     .56500000 

 X3151         -.12511832      .33555751     -.373   .7092     .48250000 

 X3161         -.14326914      .31747051     -.451   .6518     .61750000 

 X321           .57781684      .33324941     1.734   .0829     .57750000 

 X331           .48949696      .32386478     1.511   .1307     .57250000 

 X341          -.18293594      .31276382     -.585   .5586     .61000000 

 X351          -.03679413      .33183048     -.111   .9117     .59000000 

 X361          -.04678453      .32789639     -.143   .8865     .62250000 

 X371         -2.31987311      .35087113    -6.612   .0000     .38500000 

 X411           .60658875      .29996672     2.022   .0432     .47500000 

 X421          -.38239718      .30281521    -1.263   .2067     .67250000 

 X431           .25873018      .37356517      .693   .4886     .56250000 

 X441          -.19268572      .32370861     -.595   .5517     .57000000 

 X451           .63811005      .31343390     2.036   .0418     .59250000 

 X461          -.09558526      .35632113     -.268   .7885     .60250000 

 X471           .73847688      .32353503     2.283   .0225     .58000000 

 X481          -.24835465      .32891220     -.755   .4502     .59000000 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 
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|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)     -182.26183        -277.25887    -277.25887 | 

| LR Statistic vs. MC      189.99409            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        30.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00000            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.       182.26183         277.25887     277.25887 | 

| Normalized Entropy          .65737           1.00000       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      189.99409            .00000        .00000 | 

| Bayes Info Criterion     544.26759         734.26168     734.26168 | 

| BIC - BIC(no model)      189.99409            .00000        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .34263            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Prec.        79.25000            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .5000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .5000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+-------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] |Elasticity| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant      -.72613629      .12512900    -5.803   .0000 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X111          -.09624543      .08191136    -1.175   .2400    -.11050120 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X131          -.00386304      .08310274     -.046   .9629    -.00496983 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X141           .21961199      .07440830     2.951   .0032     .27690451 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X1511         -.12783008      .08367416    -1.528   .1266    -.15855769 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X1521          .01592471      .07843768      .203   .8391     .01909969 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X1541          .25168718      .07484484     3.363   .0008     .28767679 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X1551          .00275743      .07584898      .036   .9710     .00312345 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X211           .00399229      .07592933      .053   .9581     .00495196 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X231           .29280841      .06645991     4.406   .0000     .34368289 
          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X241           .08170724      .07491750     1.091   .2754     .09799757 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X251           .02411317      .07676011      .314   .7534     .03275210 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X3111          .33878789      .06947219     4.877   .0000     .49142041 
          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X3121         -.06930201      .08536747     -.812   .4169    -.08951282 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X3131          .14583411      .07669907     1.901   .0573     .16892986 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X3151         -.03124893      .08374833     -.373   .7091    -.03091230 



 

81 

 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X3161         -.03579273      .07926920     -.452   .6516    -.04531382 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X321           .14314931      .08125446     1.762   .0781     .16948845 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X331           .12155321      .07954722     1.528   .1265     .14267267 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X341          -.04569262      .07803961     -.586   .5582    -.05714455 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X351          -.00919348      .08291334     -.111   .9117    -.01112066 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X361          -.01169013      .08193472     -.143   .8865    -.01491961 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X371          -.51326476      .06162896    -8.328   .0000    -.40513619 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X411           .15045324      .07328345     2.053   .0401     .14651903 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X421          -.09530232      .07497172    -1.271   .2037    -.13139978 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X431           .06452426      .09285407      .695   .4871     .07441224 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X441          -.04811907      .08073394     -.596   .5512    -.05623297 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X451           .15773883      .07596904     2.076   .0379     .19161339 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X461          -.02388260      .08901336     -.268   .7885    -.02950105 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X471           .18203559      .07781543     2.339   .0193     .21646275 

          Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 X481          -.06199804      .08192820     -.757   .4492    -.07499441 

 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      |  -.72614 | 

| X111     |  -.09625 | 

| X131     |  -.00386 | 

| X141     |   .21961 | 

| X1511    |  -.12783 | 

| X1521    |   .01592 | 

| X1541    |   .25169 | 

| X1551    |   .00276 | 

| X211     |   .00399 | 

| X231     |   .29281 | 

| X241     |   .08171 | 

| X251     |   .02411 | 

| X3111    |   .33879 | 

| X3121    |  -.06930 | 

| X3131    |   .14583 | 

| X3151    |  -.03125 | 

| X3161    |  -.03579 | 

| X321     |   .14315 | 

| X331     |   .12155 | 

+----------+----------+ 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| X341     |  -.04569 | 

| X351     |  -.00919 | 

| X361     |  -.01169 | 
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| X371     |  -.51326 | 

| X411     |   .15045 | 

| X421     |  -.09530 | 

| X431     |   .06452 | 

| X441     |  -.04812 | 

| X451     |   .15774 | 

| X461     |  -.02388 | 

| X471     |   .18204 | 

| X481     |  -.06200 | 

+----------+----------+ 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable Y          | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .500000   P1= .500000  | 

| N =     400 N0=     200   N1=     200  | 

| LogL =  -182.26183 LogL0 =  -277.2589  | 

| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .44097  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .40262 |    .34263  |       .70184  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .40368 |    .55432  |       .37811  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria      364.67865     364.98799  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 

|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |    158 ( 39.5%)|     42 ( 10.5%)|    200 ( 50.0%)| 

|  1   |     41 ( 10.3%)|    159 ( 39.8%)|    200 ( 50.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |    199 ( 49.8%)|    201 ( 50.3%)|    400 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

 

======================================================================= 

Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =  .5000 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Success 

----------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                     79.500% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                     79.000% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s    79.104% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s    79.397% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted       79.250% 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Failure 

----------------------------------------------------------------------- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s            21.000% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s            20.500% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          20.896% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s          20.603% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      20.750% 

======================================================================= 
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