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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 ในบทน้ีกล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั 
ขอบเขตประชากร และขนาดตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและแบบจ าลองท่ีใช้
ในการศึกษา การรายงานผลการศึกษา สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงส่วนต่างราคาของเน้ือสุกรอินทรียเ์ปรียบเทียบกบัเน้ือสุกร
ธรรมดา รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความยินดีท่ีจะจ่ายส่วนต่างราคาเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขต 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

3.1.1 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง  

ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีตอ้งการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชว้ิธีค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ทราบจ านวนประชากร ใช้
สูตร cochran (1953 อา้งใน กลัยา, 2545: 26) โดยก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

จากสูตร  n =
P (1 − P) Z2

d2
    

โดยท่ี          n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

d แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ก าหนดสัดส่วนของประชากร (P) เท่ากบั 0.4 (ร้อยละ 40) ประมาณการค่าร้อยละมีความผิดพลาด (d) 
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ไม่เกิน 0.05 (ร้อยละ 5) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่(Z) 0.05 (ร้อยละ 95) (นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 
1.96) 

ซ่ึง  n =
0.4(1−0.4)(1.96)2

(0.05)2
 

           =  368.79 ตวัอยา่ง 

 ขนาดตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นค านวณได้ เท่ากับ 368.79 แต่เพื่อความสมบูรณ์ใน
การศึกษา ดังนั้ นการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวนตวัอย่างจึงเท่ากับ 370 ตวัอย่าง โดยใช้การเลือกตัวอย่าง
ประเภทไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non probability sampling) แบบการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) 

3.1.2 สถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้เลือกพื้นท่ีในชุมชนเมือง

เน่ืองจากตลาดของอาหารอินทรียมี์ลกัษณะเฉพาะ (niche market) และมีราคาขายค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบ

กบัอาหารโดยทัว่ไป อีกทั้งวถีิชีวติ (lifestyle) ของประชาชนในชุมชนเมืองกบัชุมชนในชนบทมีความ

แตกต่างกนัโดยเฉพาะการบริโภคอาหาร โดยเลือกสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ตลาดสดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) โรงพยาบาลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ร้านคา้และตลาดจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ เช่นเจ เจ มาร์เกต, ร้านคา้สวสัดิการศูนยอ์นามยัท่ี 10 เป็นตน้ 
4) หา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาเกตในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face-to-face interviews) จากประชาชนท่ีมาซ้ือสินค้า ณ 
สถานท่ีดงักล่าวจ านวน 400 ราย ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ (pretest survey) จ านวนตวัอยา่ง 30 ราย ซ่ึงวตัถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อแกไ้ขแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสม ส าหรับค่าความยนิดีท่ี
จะจ่ายจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใช้ค  าถามปลายเปิด (open - ended) ไดถู้กน าไปใช้ใน
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การก าหนดค่าความยินดีท่ีจะจ่ายในค าถามปลายปิด (close – ended question) ของแบบสอบถามจริง 
(main survey) 

แบบสอบถามส าหรับ pretest survey แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ยค าถาม 13 ขอ้ เป็นค าถามทัว่ไป ถามถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดเ้ป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 การวดัทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้
เกษตรอินทรียร์วมถึงสินคา้ปศุสัตวอิ์นทรีย ์ประกอบด้วยค าถาม  14 ขอ้ เพื่อประเมินการรับรู้ และ
ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารอินทรีย ์เพราะการรู้จกัหรือรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เกษตร
อินทรีย ์จะมีส่วนในการก าหนดค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่ง
เน้ือสุกรอินทรีย ์กบัเน้ือสุกรอนามยั และเน้ือสุกรธรรมดา จากนั้นผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บขอ้มูล
เหตุการณ์สมมติ พร้อมทั้งถามด้วยค าถามปลายเปิดว่า “ท่านมีความยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกร
อินทรียเ์ท่าไหร่”โดยอา้งอิงราคาฐานจากราคาขายในขณะนั้น เพื่อใหผู้บ้ริโภคเปิดเผยค่าความเต็มใจท่ี
จะจ่ายโดยน าค่าความยินดีท่ีจะจ่ายท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้มาเฉล่ีย เพื่อหาจ านวนเงิน
ท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย มาใช้เป็นค่าเร่ิมตน้ ส าหรับการประมาณค่าความยินดีท่ีจะจ่ายท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล ใหข้อ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 

การทดสอบแบบสอบถามและการก าหนดระดับราคาเร่ิมต้น (bid) ทีเ่หมาะสม 

การศึกษาน้ีได้ท า pretest survey จ านวน 30 ชุด โดยใช้รูปแบบค าถามปลายเปิดเพื่อ
ก าหนดระดบัราคาเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม และทดสอบหาขอ้บกพร่องของแบบสอบถามเพื่อท าการแกไ้ข
แบบสอบถามให้มีความถูกต้องชัดเจน ก่อนการเก็บแบบสอบถามจริง (final survey) จากการท า 
pretest survey พบว่า ราคาท่ีผู ้บริโภคยินดีจ่ายส าหรับเน้ือสันนอกมีราคาตั้ งแต่ 150 บาท จนถึง  
200บาท เช่นเดียวกันกับเน้ือสันใน ท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายตั้ งแต่ 150 บาท จนถึง 200 บาท ส่วนเน้ือ 
สามชั้นนั้น ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเร่ิมตั้งแต่ 140 บาท จนถึง 190 บาท โดยราคาเฉล่ียของเน้ือสันนอก 
เน้ือสันใน และเน้ือสามชั้นท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเท่ากบั 168 บาท 168 บาท และ 157 บาท ตามล าดบั จาก
ตารางท่ี 3.4 สามารถก าหนดค่าเสนอราคา (bid) เร่ิมตน้จากการใชค้่าเฉล่ีย ซ่ึงไดแ้ก่ 168 บาทส าหรับ
เน้ือสันนอกและเน้ือสันใน และ 157 บาท ส าหรับเน้ือสามชั้น 
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ตารางท่ี 3.1 ค่าความเตม็ใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์(เน้ือสันนอก เน้ือสันใน สามชั้น) จากค าถาม
ปลายเปิด (pretest survey) 

ราคา เน้ือสันนอก เน้ือสันใน สามชั้น 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 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 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

ตารางท่ี 3.2 ค่าเฉล่ียค่าความเตม็ใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียจ์ากค าถามปลายเปิด (pretest survey) 
 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
เน้ือสันนอก 150.00 200.00 168.00 
เน้ือสันใน 150.00 200.00 168.00 
สามชั้น 140.00 190.00 156.67 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลจริง (final survey) จากจ านวนตัวอย่าง 370 ราย  โครงสร้าง
แบบสอบถามจะมีลักษณะเดียวกันกับแบบสอบถามใน pretest survey แตกต่างกันในส่วนท่ี3 ซ่ึง
เปล่ียนจากแบบปลายเปิดคร้ังเดียวเป็นถามความยนิดีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียเ์ป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนท่ี1 ถามความยินดีท่ีจะจ่ายโดยค าถามปลายปิด (close – ended question) โดยราคาท่ีเสนอคร้ัง
แรก (initial bid) ไดม้าจากราคาท่ีเป็นค่าเฉล่ีย (mean) จากการส ารวจเบ้ืองตน้ แลว้ถามว่า “คุณยินดีท่ี
จะจ่ายในราคาท่ีเสนอคร้ังแรกน้ีหรือไม่”ซ่ึงค าตอบท่ีเป็นไปไดมี้ 2 กรณี คือ 
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(1) ถา้ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ “ยนิดีท่ีจะจ่าย” 
(2) ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ “ไม่ยนิดีท่ีจะจ่าย”  

จากนั้นขั้นตอนท่ี 2 ถามคร้ังสุดทา้ยดว้ยค าถามปลายเปิดวา่ “ราคาท่ียนิดีจ่ายสูงสุดเป็นเท่าไหร่”  

3.2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบว่า มีปัจจัยหลายตัวท่ีคาดว่าจะมีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค และส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อเลือกซ้ือเน้ือหมูอินทรีย ์
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจจ่ายราคาเพิ่มนั้นเกิดจากปัจจยัหลายๆอย่างร่วมกัน ได้แก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วน
บุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีส่งผลทางจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค ได้แก่
ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพ และความปลอดภยัทางดา้นอาหาร นอกจากน้ี
พฤติกรรมการซ้ือนั้นยงัเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น รูปลกัษณ์
ของสินคา้และบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ และการไดรั้บการรับรอง(มาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรีย)์ และ
สถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการสอบถามจะใช้เทคนิคการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 
(CVM) แล้ววิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโทบิต เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อระดับราคาท่ี
ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความเต็มใจจ่าย และระดับราคาของสินค้าเป็นท่ีพอใจของ
ผูบ้ริโภค ก็จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา สรุปดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม เม่ือผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ผู ้
ศึกษาจะน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนต่างราคา
เน้ือสุกรอินทรียเ์ทียบกบัราคาปกตินั้น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้
ประมาณค่าท่ีมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิดในแบบสอบถามเบ้ืองตน้ โดยถามผูบ้ริโภควา่มีความเต็ม

พฤติกรรมการซ้ือ

เนือ้สุกรอินทรีย์

ของผู้บริโภคเพิม่ 

ความเต็มใจซ้ือเนือ้

สุกรอนิทรีย์ 

ปัจจัยพืน้ฐานทาง

สังคมและเศรษฐกจิ 

เพศ อาย ุรายได ้ 

การศึกษา อาชีพ ฯลฯ 
 

คุณลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์

 ตราสินคา้ 

 มาตรฐานสินคา้เกษตร

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ทศันคติของผู้บริโภค 

 สุขภาพ 

 คุณค่าทางโภชนาการ 

 ความปลอดภยั 

สถานที่

การสมมติเหตุการณ์ให้

ประเมินค่า(CVM) 

ราคาทีเ่ต็มใจจ่าย 

Tobit model 
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ใจท่ีจ่ายส่วนต่างราคาส าหรับเน้ือสุกรอินทรียเ์ทียบกบัเน้ือสุกรธรรมดาเท่าไหร่ จากนั้นขั้นตอนท่ี 2 
น ามาหาค่าเฉล่ีย น าราคานั้นมาใชเ้ป็นราคาเร่ิมตน้ในแบบทดสอบจริง โดยในแบบทดสอบจริงนั้นจะ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนต่างราคาเน้ือสุกรอินทรียเ์ทียบกบัราคาปกติดว้ยค าถามแบบ
ปลายปิดคร้ังเดียว (single bounded CVM) และปิดทา้ยดว้ยค าถามปลายเปิด (open ended CVM) เช่น
ถามว่า “ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเงิน 168 บาทส าหรับซ้ือเน้ือสุกรอินทรียห์รือไม่” ไม่วา่ผูถู้กสัมภาษณ์
เต็มใจท่ีจะจ่ายในราคา 168 บาทหรือไม่ก็ตาม ผูถู้กสัมภาษณ์จะถูกถามต่อว่า “เต็มใจท่ีจ่ายส่วนต่าง
ราคาสูงสุดเป็นจ านวนเงินเท่าใด” เน่ืองจากจ านวนเงินท่ีตั้งไว ้อาจไม่ตรงกบัความเต็มใจท่ีจะจ่ายของ
ผูบ้ริโภค และเพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย ขอ้มูลท่ีไดจ้ะวิเคราะห์ mean WTP, 
median WTP ดงัอธิบายไวใ้นหนา้ 6 

 2. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท าการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเต็ม

ใจจ่ายโดยใช้แบบจ าลองโทบิต (tobit model) ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าลองได้ดังสมการ ท่ี 6 โดย

ก าหนดให้ปิดปลายล่างของข้อมูลไว้ท่ี  WTP ≥ 0 และประมาณค่าด้วยวิธี maximum likelihood 

estimation (Verbeek, 2002) 

 
WT𝑃 = α + 𝛽1𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽2Age + 𝛽3𝐸𝑑𝑢 + 𝛽4𝐼𝑛𝑐1 + 𝛽5𝐼𝑛𝑐2 + 𝛽6𝑂𝑐1+𝛽7𝑂𝑐2+𝛽8𝑂𝑐3+𝛽9𝑃𝑎𝑐𝑘 

                    +𝛽10𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 + 𝛽11𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 + 𝛽12𝐴𝑡𝑡 + 𝛽13𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽14𝑆𝑢𝑝 + 𝛽15𝐼𝑛𝑓𝑜 + 𝜀𝑖        (6) 

โดยก าหนดให้  
WTP               คือ ส่วนต่างราคาความเต็มใจจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียเ์ม่ือเทียบ

กบัเน้ือสุกรธรรมดา 
Female       คือ เพศของกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแปรหุ่น  

     โดย FEMALE=1 คือ เพศหญิง  
            FEMALE=0 คือ เพศชาย  

Age                 คือ อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง (ปี) 
Edu                 คือ ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค (ปี) 
Inc คือ รายไดต่้อครอบครัว (บาท/เดือน) 

     โดย Inc1 = 1 คือ รายได ้50,000 – 100,000 บาท 
            Inc1 = 0 คือ อ่ืนๆ 
            Inc2 = 1 คือ รายได ้มากกวา่ 100,000 บาท 
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             Inc 2 = 0 คือ อ่ืนๆ 
            Inc1= Inc2 = 0 คือ รายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท 

Oc  คือ อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง(ตวัแปรหุ่น) 
     โดย  Oc1 = 1 คือ อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
             Oc1 = 0 คือ อ่ืนๆ 
             Oc2 = 1 คือ อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
             Oc2= 0 คือ อ่ืนๆ 
             Oc3 = 1 คือ อาชีพแม่บา้น/รับจา้ง/เกษตรกรอาชีพคา้ขาย 
                          /อาชีพอิสระ/อาชีพอ่ืนๆ    
             Oc3 = 0 คือ อ่ืนๆ 
              เม่ือ Oc1 = Oc2 = Oc3 = 0 คือ นกัศึกษา  

Pack คือ เน้ือสุกรอินทรียมี์บรรจุภณัฑท่ี์เรียบร้อยสวยงาม (คะแนน) 
Brand คือ ผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรอินทรียต์อ้งเป็นตราสินคา้ท่ีรู้จกั (คะแนน) 
Standard คือ การไดรั้บมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรีย ์(คะแนน) 
  
Att  คือ กลุ่มผูบ้ริโภคเลือกอาหารโดยค านึงถึงผลท่ีมีต่อสุขภาพและ

เขา้ใจว่าอาหารอินทรียเ์ป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัเน่ืองจากไม่มีสารเคมี
ตกคา้งในอาหาร (คะแนน) 
 

Health คือ กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาสุขภาพ (ตวัแปรหุ่น) 
     โดย Health = 1 คือ ผูบ้ริโภคมีปัญหาสุขภาพ 
            Health = 0 คือ ผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาสุขภาพ 

Sup คือ สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสุกรอินทรียต์้องขายในซูเปอร์มาเกตหรือ
ไฮเปอร์มาเกตเท่านั้น (ตวัแปรหุ่น) 

โดย Att = 1 คือ คะแนน 4 – 5 
               Att = 0 คือ คะแนน 1 – 3 

Info คือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุกรอินทรีย ์(ตวัแปรหุ่น) 
     โดย Info = 1 คือ ผูบ้ริโภคเคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหมูอินทรีย ์
            Info = 0 คือ ผูบ้ริโภคไม่เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอาหาร 


