บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในบทนี้ กล่าวถึ งระเบี ยบวิธีการศึ กษา ซึ่ งประกอบด้วยขอบเขตการศึ กษา ระเบี ยบวิธีวิจยั
ขอบเขตประชากร และขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแบบจาลองที่ใช้
ในการศึ ก ษา การรายงานผลการศึ ก ษา สถานที่ ศึ ก ษาและระยะเวลาในการดาเนิ น การศึ ก ษาซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษาในครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาถึ งส่ วนต่ างราคาของเนื้ อสุ กรอิ นทรี ยเ์ ปรี ยบเที ยบกับ เนื้ อสุ ก ร
ธรรมดา รวมถึ งปั จจัยที่มีผลต่อความยินดี ที่จะจ่ายส่ วนต่างราคาเนื้ อสุ กรอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภคในเขต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.1.1 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
ในการศึ กษาครั้งนี้ ประชากรที่ ตอ้ งการศึ กษาคื อ ผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่
โดยกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจานวนประชากร ใช้
สู ตร cochran (1953 อ้างใน กัลยา, 2545: 26) โดยกาหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
จากสู ตร n = P (1 −d2P) Z
โดยที่

2

n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

d แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิ ดขึ้นได้ สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
กาหนดสัดส่ วนของประชากร (P) เท่ากับ 0.4 (ร้อยละ 40) ประมาณการค่าร้อยละมีความผิดพลาด (d)

20

ไม่เกิน 0.05 (ร้อยละ 5) ที่ระดับความเชื่อมัน่ (Z) 0.05 (ร้อยละ 95) (นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ
1.96)
2
ซึ่ง n = 0.4(1−0.4)(1.96)
2
(0.05)
= 368.79 ตัวอย่าง
ขนาดตัว อย่า งดัง กล่ าวข้า งต้น ค านวณได้ เท่ า กับ 368.79 แต่ เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ใ น
การศึ ก ษา ดังนั้น การศึ ก ษาครั้ งนี้ จานวนตัวอย่างจึ งเท่ ากับ 370 ตัวอย่าง โดยใช้ก ารเลื อกตัวอย่า ง
ประเภทไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น (non probability sampling) แบบการเลื อ กตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ
(accidental sampling)
3.1.2 สถานทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้เลื อกพื้นที่ ในชุ มชนเมื อง
เนื่องจากตลาดของอาหารอินทรี ยม์ ีลกั ษณะเฉพาะ (niche market) และมีราคาขายค่อนข้างสู งเมื่อเทียบ
กับอาหารโดยทัว่ ไป อีกทั้งวิถีชีวติ (lifestyle) ของประชาชนในชุ มชนเมืองกับชุมชนในชนบทมีความ
แตกต่างกันโดยเฉพาะการบริ โภคอาหาร โดยเลือกสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ตลาดสดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) โรงพยาบาลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3) ร้านค้าและตลาดจาหน่ ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เช่นเจ เจ มาร์ เกต, ร้านค้าสวัสดิการศูนย์อนามัยที่ 10 เป็ นต้น
4) ห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาเกตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบตัว ต่ อ ตัว (face-to-face interviews) จากประชาชนที่ ม าซื้ อ สิ น ค้า ณ
สถานที่ดงั กล่าวจานวน 400 ราย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (pretest survey) จานวนตัวอย่าง 30 ราย ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม สาหรับค่าความยินดีที่
จะจ่ายจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้ องต้นโดยใช้คาถามปลายเปิ ด (open - ended) ได้ถูกนาไปใช้ใน
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การกาหนดค่าความยินดี ที่จะจ่ายในคาถามปลายปิ ด (close – ended question) ของแบบสอบถามจริ ง
(main survey)
แบบสอบถามสาหรับ pretest survey แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ประกอบด้วยคาถาม 13 ข้อ เป็ นคาถามทัว่ ไป ถามถึ งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 การวัดทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจ การรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้า
เกษตรอินทรี ยร์ วมถึ งสิ นค้าปศุ สัตว์อินทรี ย ์ ประกอบด้วยคาถาม 14 ข้อ เพื่อประเมินการรับรู้ และ
ความเข้าใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่ออาหารอิ นทรี ย ์ เพราะการรู ้ จกั หรื อรั บ รู ้ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ สิ น ค้าเกษตร
อินทรี ย ์ จะมีส่วนในการกาหนดค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
เนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ กับเนื้ อสุ กรอนามัย และเนื้ อสุ กรธรรมดา จากนั้นผูต้ อบแบบสอบถามจะได้รับข้อมูล
เหตุ การณ์ ส มมติ พร้ อ มทั้งถามด้วยค าถามปลายเปิ ดว่า “ท่ านมี ความยินดี ที่ จะจ่ายส าหรั บ เนื้ อสุ ก ร
อินทรี ยเ์ ท่าไหร่ ”โดยอ้างอิงราคาฐานจากราคาขายในขณะนั้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดเผยค่าความเต็มใจที่
จะจ่ายโดยนาค่าความยินดีที่จะจ่ายที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาเฉลี่ย เพื่อหาจานวนเงิน
ที่ ผูบ้ ริ โภคยอมจ่าย มาใช้เป็ นค่ าเริ่ ม ต้น ส าหรั บ การประมาณค่าความยินดี ที่ จะจ่ายที่ ใช้ในการเก็ บ
ข้อมูล ให้ขอ้ มูลผูต้ อบแบบสอบถาม
การทดสอบแบบสอบถามและการกาหนดระดับราคาเริ่มต้ น (bid) ทีเ่ หมาะสม
การศึ กษานี้ ได้ท า pretest survey จานวน 30 ชุ ด โดยใช้รูปแบบคาถามปลายเปิ ดเพื่ อ
กาหนดระดับราคาเริ่ มต้นที่เหมาะสม และทดสอบหาข้อบกพร่ องของแบบสอบถามเพื่อทาการแก้ไข
แบบสอบถามให้ มี ค วามถู ก ต้อ งชัดเจน ก่ อนการเก็ บ แบบสอบถามจริ ง (final survey) จากการท า
pretest survey พบว่ า ราคาที่ ผู ้บ ริ โ ภคยิ น ดี จ่ า ยส าหรั บ เนื้ อ สั น นอกมี ร าคาตั้ง แต่ 150 บาท จนถึ ง
200บาท เช่ น เดี ย วกัน กับ เนื้ อ สั น ใน ที่ ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ ายตั้งแต่ 150 บาท จนถึ ง 200 บาท ส่ วนเนื้ อ
สามชั้นนั้น ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายเริ่ มตั้งแต่ 140 บาท จนถึง 190 บาท โดยราคาเฉลี่ยของเนื้ อสันนอก
เนื้อสันใน และเนื้อสามชั้นที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเท่ากับ 168 บาท 168 บาท และ 157 บาท ตามลาดับ จาก
ตารางที่ 3.4 สามารถกาหนดค่าเสนอราคา (bid) เริ่ มต้นจากการใช้ค่าเฉลี่ ย ซึ่ งได้แก่ 168 บาทสาหรับ
เนื้อสันนอกและเนื้อสันใน และ 157 บาท สาหรับเนื้อสามชั้น
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ตารางที่ 3.1 ค่าความเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์ (เนื้ อสันนอก เนื้อสันใน สามชั้น) จากคาถาม
ปลายเปิ ด (pretest survey)
ราคา
เนื้อสันนอก
เนื้อสันใน
สามชั้น
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
140
3
10.0
145
3
10.0
150
7
23.3
7
23.3
8
26.7
155
1
3.3
1
3.3
4
13.3
160
7
23.3
7
23.3
6
20.0
165
1
3.3
1
3.3
1
3.3
170
6
20.0
6
20.0
1
3.3
180
3
10.0
3
10.0
3
10.0
190
1
3.3
1
3.3
200
4
13.3
4
13.3
รวม
30
100.0
30
100.0
30
100.0
ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยค่าความเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้อสุ กรอินทรี ยจ์ ากคาถามปลายเปิ ด (pretest survey)
ค่าต่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ย
เนื้อสันนอก
150.00
200.00
168.00
เนื้อสันใน
150.00
200.00
168.00
สามชั้น
140.00
190.00
156.67
ที่มา: จากการสารวจ

2) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จริ ง (final survey) จากจ านวนตัว อย่ า ง 370 ราย โครงสร้ า ง
แบบสอบถามจะมี ล ัก ษณะเดี ย วกันกับ แบบสอบถามใน pretest survey แตกต่ างกัน ในส่ วนที่ 3 ซึ่ ง
เปลี่ยนจากแบบปลายเปิ ดครั้งเดียวเป็ นถามความยินดีจะจ่ายสาหรับเนื้อสุ กรอินทรี ยเ์ ป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่1 ถามความยินดีที่จะจ่ายโดยคาถามปลายปิ ด (close – ended question) โดยราคาที่เสนอครั้ง
แรก (initial bid) ได้มาจากราคาที่เป็ นค่าเฉลี่ย (mean) จากการสารวจเบื้องต้น แล้วถามว่า “คุณยินดีที่
จะจ่ายในราคาที่เสนอครั้งแรกนี้หรื อไม่”ซึ่งคาตอบที่เป็ นไปได้มี 2 กรณี คือ
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(1) ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่า “ยินดีที่จะจ่าย”
(2) ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่า “ไม่ยนิ ดีที่จะจ่าย”
จากนั้นขั้นตอนที่ 2 ถามครั้งสุ ดท้ายด้วยคาถามปลายเปิ ดว่า “ราคาที่ยนิ ดีจ่ายสู งสุ ดเป็ นเท่าไหร่ ”
3.2 กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรมท าให้ ท ราบว่า มี ปั จ จัย หลายตัว ที่ ค าดว่ า จะมี ผ ลต่ อ
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่ อความเต็ม ใจที่ จะจ่า ยเงิ นเพื่ อ เลื อกซื้ อเนื้ อหมู อิน ทรี ย ์
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจจ่ายราคาเพิ่ มนั้นเกิ ดจากปั จจัยหลายๆอย่างร่ วมกัน ได้แก่ ปั จจัยพื้ นฐานส่ วน
บุ ค คล เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ เป็ นต้น ปั จจัยที่ ส่ งผลทางจิ ตวิท ยาต่ อผูบ้ ริ โภค ได้แก่
ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อคุ ณค่าทางโภชนาการ สุ ขภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหาร นอกจากนี้
พฤติกรรมการซื้ อนั้นยังเกิ ดจากสิ่ งกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น รู ปลักษณ์
ของสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ น ค้า และการได้รับการรับรอง(มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ย)์ และ
สถานที่ จดั จาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการสอบถามจะใช้เทคนิ ค การสมมติ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ป ระเมิ น ค่ า
(CVM) แล้ววิเคราะห์ ด้วยแบบจาลองโทบิ ต เพื่ อให้ท ราบว่ามี ปั จจัยใดบ้างที่ มี ผ ลต่ อระดับ ราคาที่
ผูบ้ ริ โภคเต็ ม ใจจ่ าย เมื่ อ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความเต็ ม ใจจ่ าย และระดับ ราคาของสิ น ค้าเป็ นที่ พ อใจของ
ผูบ้ ริ โภค ก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อตามมา สรุ ปดังภาพที่ 3.1
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การสมมติเหตุการณ์ให้

ปัจจัยพืน้ ฐานทาง
สั งคมและเศรษฐกิจ

ประเมินค่า(CVM)

สถานที่

เพศ อายุ รายได้
การศึกษา อาชีพ ฯลฯ

Tobit model

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

ความเต็มใจซื้อเนือ้

 รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์

สุ กรอินทรี ย์

 ตราสิ นค้า
 มาตรฐานสิ นค้าเกษตร

ทัศนคติของผู้บริ โภค
ราคาทีเ่ ต็มใจจ่ าย

 สุขภาพ
 คุณค่าทางโภชนาการ

 ความปลอดภัย

พฤติกรรมการซื้อ
เนือ้ สุ กรอินทรีย์

การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร

ของผู้บริ โภคเพิม่
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วผู ้
ศึกษาจะนามาวิเคราะห์ดงั นี้
1. เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายส่ วนต่างราคา
เนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ ทียบกับราคาปกติน้ นั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้
ประมาณค่าที่มีลกั ษณะคาถามแบบปลายเปิ ดในแบบสอบถามเบื้องต้น โดยถามผูบ้ ริ โภคว่ามีความเต็ม
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ใจที่จ่ายส่ วนต่างราคาสาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ ทียบกับเนื้ อสุ กรธรรมดาเท่าไหร่ จากนั้นขั้นตอนที่ 2
นามาหาค่าเฉลี่ย นาราคานั้นมาใช้เป็ นราคาเริ่ มต้นในแบบทดสอบจริ ง โดยในแบบทดสอบจริ งนั้นจะ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายส่ วนต่างราคาเนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ ที ยบกับราคาปกติดว้ ยคาถามแบบ
ปลายปิ ดครั้งเดี ยว (single bounded CVM) และปิ ดท้ายด้วยคาถามปลายเปิ ด (open ended CVM) เช่ น
ถามว่า “ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายเงิน 168 บาทสาหรับซื้ อเนื้ อสุ กรอินทรี ยห์ รื อไม่” ไม่วา่ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์
เต็มใจที่ จะจ่ายในราคา 168 บาทหรื อไม่ก็ตาม ผูถ้ ู กสัมภาษณ์ จะถูกถามต่อว่า “เต็มใจที่ จ่ายส่ วนต่าง
ราคาสู งสุ ดเป็ นจานวนเงินเท่าใด” เนื่ องจากจานวนเงินที่ต้ งั ไว้ อาจไม่ตรงกับความเต็มใจที่จะจ่ายของ
ผูบ้ ริ โภค และเพื่อเป็ นการยืนยันจานวนเงินที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจ่าย ข้อมูลที่ได้จะวิเคราะห์ mean WTP,
median WTP ดังอธิบายไว้ในหน้า 6
2. เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเต็ม
ใจจ่ ายโดยใช้แบบจาลองโทบิ ต (tobit model) ซึ่ งสามารถเขี ยนแบบจาลองได้ดังสมการ ที่ 6 โดย
ก าหนดให้ ปิ ดปลายล่ า งของข้อ มู ล ไว้ที่ WTP ≥ 0 และประมาณค่ า ด้ว ยวิ ธี maximum likelihood
estimation (Verbeek, 2002)
WT𝑃 = α + 𝛽1 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽2 Age + 𝛽3 𝐸𝑑𝑢 + 𝛽4 𝐼𝑛𝑐1 + 𝛽5 𝐼𝑛𝑐2 + 𝛽6 𝑂𝑐1+𝛽7 𝑂𝑐2+𝛽8 𝑂𝑐3+𝛽9 𝑃𝑎𝑐𝑘
+𝛽10 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 + 𝛽11 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 + 𝛽12 𝐴𝑡𝑡 + 𝛽13 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽14 𝑆𝑢𝑝 + 𝛽15 𝐼𝑛𝑓𝑜 + 𝜀𝑖

(6)

โดยกาหนดให้
WTP
คือ ส่ วนต่างราคาความเต็มใจจ่ายสาหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ มื่อเทียบ
กับเนื้อสุ กรธรรมดา
Female
คือ เพศของกลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแปรหุ่น
โดย FEMALE=1 คือ เพศหญิง
FEMALE=0 คือ เพศชาย
Age
คือ อายุของกลุ่มตัวอย่าง (ปี )
Edu
คือ ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค (ปี )
Inc
คือ รายได้ต่อครอบครัว (บาท/เดือน)
โดย Inc1 = 1 คือ รายได้ 50,000 – 100,000 บาท
Inc1 = 0 คือ อื่นๆ
Inc2 = 1 คือ รายได้ มากกว่า 100,000 บาท
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Oc

Pack
Brand
Standard

Inc 2 = 0 คือ อื่นๆ
Inc1= Inc2 = 0 คือ รายได้นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
คือ อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง(ตัวแปรหุ่น)
โดย Oc1 = 1 คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
Oc1 = 0 คือ อื่นๆ
Oc2 = 1 คือ อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
Oc2= 0 คือ อื่นๆ
Oc3 = 1 คือ อาชีพแม่บา้ น/รับจ้าง/เกษตรกรอาชีพค้าขาย
/อาชีพอิสระ/อาชีพอื่นๆ
Oc3 = 0 คือ อื่นๆ
เมื่อ Oc1 = Oc2 = Oc3 = 0 คือ นักศึกษา
คือ เนื้อสุ กรอินทรี ยม์ ีบรรจุภณั ฑ์ที่เรี ยบร้อยสวยงาม (คะแนน)
คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุ กรอินทรี ยต์ อ้ งเป็ นตราสิ นค้าที่รู้จกั (คะแนน)
คือ การได้รับมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (คะแนน)

Att

คื อ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเลื อกอาหารโดยค านึ ง ถึ งผลที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพและ
เข้าใจว่าอาหารอิ นทรี ยเ์ ป็ นสิ นค้าที่ ปลอดภัยเนื่ องจากไม่ มีสารเคมี
ตกค้างในอาหาร (คะแนน)

Health

คือ กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุ ขภาพ (ตัวแปรหุ่น)
โดย Health = 1 คือ ผูบ้ ริ โภคมีปัญหาสุ ขภาพ
Health = 0 คือ ผูบ้ ริ โภคไม่มีปัญหาสุ ขภาพ
คือ สถานที่ จาหน่ ายเนื้ อสุ ก รอิ นทรี ยต์ ้องขายในซู เปอร์ มาเกตหรื อ
ไฮเปอร์ มาเกตเท่านั้น (ตัวแปรหุ่น)
โดย Att = 1 คือ คะแนน 4 – 5
Att = 0 คือ คะแนน 1 – 3
คือ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสุ กรอินทรี ย ์ (ตัวแปรหุ่น)
โดย Info = 1 คือ ผูบ้ ริ โภคเคยรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับหมูอินทรี ย ์
Info = 0 คือ ผูบ้ ริ โภคไม่เคยรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร

Sup

Info
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