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ภาคผนวก ก 

 

--> DSTAT;Rhs=ONE,WTP,FEMALE,AGE,EDU,INC1,INC2,OC1,OC2,OC3,PACK,BRAND,STANDARD 

    ,ATT,HEALTH,SUP,INFO;Output=2$ 

Descriptive Statistics 

All results based on nonmissing observations. 

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

= 

Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 

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

= 

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

All observations in current sample 

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

WTP     |  19.4081      20.7395      .000000      80.0000          370       0 

FEMALE  |  .589189      .492647      .000000      1.00000          370       0 

AGE     |  35.4297      12.9421      13.0000      75.0000          370       0 

EDU     |  14.3514      3.51779      .000000      18.0000          370       0 

INC1    |  .956757      .203680      .000000      1.00000          370       0 

INC2    |  .432432E-01  .203680      .000000      1.00000          370       0 

OC1     |  .305405      .461203      .000000      1.00000          370       0 

OC2     |  .175676      .381059      .000000      1.00000          370       0 

OC3     |  .197297      .398498      .000000      1.00000          370       0 

PACK    |  3.50541      .949239      1.00000      5.00000          370       0 

BRAND   |  3.68649      .939400      1.00000      5.00000          370       0 

STANDARD|  3.80541      .959885      1.00000      5.00000          370       0 

ATT     |  7.50946      1.63317      2.00000      10.0000          370       0 

HEALTH  |  .213514      .429698      .000000      3.00000          370       0 

SUP     |  3.34054      .915231      1.00000      5.00000          370       0 

INFO    |  .516216      .500414      .000000      1.00000          370       0 

 

Correlation Matrix for Listed Variables 

 

              WTP   FEMALE      AGE      EDU     INC1     INC2      OC1      OC2 

     WTP  1.00000   .02229   .20164   .28873  -.07921   .07921   .28187   .03823 

  FEMALE   .02229  1.00000   .03626   .05224   .01153  -.01153   .01696  -.04760 

     AGE   .20164   .03626  1.00000  -.00225  -.04948   .08546   .39248  -.06151 

     EDU   .28873   .05224  -.00225  1.00000  -.02412   .03169   .39136  -.05426 

    INC1  -.07921   .01153  -.04948  -.02412  1.00000  -.93468  -.03212  -.04152 

    INC2   .07921  -.01153   .08546   .03169  -.93468  1.00000   .03212   .07644 

     OC1   .28187   .01696   .39248   .39136  -.03212   .03212  1.00000  -.29069 

     OC2   .03823  -.04760  -.06151  -.05426  -.04152   .07644  -.29069  1.00000 

 

              WTP   FEMALE      AGE      EDU     INC1     INC2      OC1      OC2 

     OC3  -.07666   .02746   .06654  -.20811   .00523  -.03862  -.32874  -.22887 

    PACK   .26687   .05692   .07029   .28916   .02925  -.01523   .18502   .00861 

   BRAND   .45101   .04302   .11855   .29257  -.00023   .01439   .23411  -.02742 

STANDARD   .37877   .09411   .11473   .38467  -.05702   .04316   .32438  -.06188 

     ATT   .41502   .06042   .10372   .39565  -.03135   .01913   .23721  -.03098 

  HEALTH   .13707   .03142   .25879   .04705  -.04904   .04904  -.02909   .05167 

     SUP   .10759   .07671   .01369   .00651  -.09524   .09524   .09321  -.01659 

    INFO   .20865   .08206   .12634   .25385  -.04628   .04628   .19572   .06319 

 

              OC3     PACK    BRAND STANDARD      ATT   HEALTH      SUP     INFO 

     OC3  1.00000  -.04939  -.08769  -.08356  -.03411   .08568   .01591  -.14519 

    PACK  -.04939  1.00000   .58542   .61980   .51085   .08686   .03219   .19094 

   BRAND  -.08769   .58542  1.00000   .61138   .60075   .08572   .05202   .20109 

STANDARD  -.08356   .61980   .61138  1.00000   .63129   .10758   .15275   .28868 

     ATT  -.03411   .51085   .60075   .63129  1.00000   .14772   .14379   .28913 

  HEALTH   .08568   .08686   .08572   .10758   .14772  1.00000   .06269   .09098 

     SUP   .01591   .03219   .05202   .15275   .14379   .06269  1.00000   .07667 

    INFO  -.14519   .19094   .20109   .28868   .28913   .09098   .07667  1.00000 
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ภาคผนวก ข 

Model 1 
--> RESET 
Initializing LIMDEP Version 9.0.1 (January 1, 2007). 

--> Rows;370$ 

Data matrix will have      370 rows and 540 columns. 

--> READ;FILE="C:\Users\Dell\Desktop\isamm2.txt"$ 

--> TOBIT;Lhs=WTP;Rhs=ONE,FEMALE,AGE,EDU,INC1,INC2,OC1,OC2,OC3,PACK,BRAND 

    ,STANDARD,ATT,HEALTH,SUP,INFO;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

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

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jun 16, 2014 at 11:44:01AM.| 

| Dependent variable                  WTP     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              370     | 

| Iterations completed                  5     | 

| Log likelihood function       -1014.871     | 

| Number of parameters                 17     | 

| Info. Criterion: AIC =          5.57768     | 

|   Finite Sample: AIC =          5.58238     | 

| Info. Criterion: BIC =          5.75749     | 

| Info. Criterion:HQIC =          5.64910     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=     .0000     Upper=+infinity        | 

| LM test [df] for tobit=     45.522[ 16]     | 

| Normality Test, LM    =     60.998[  2]     | 

| ANOVA  based fit measure =    .258782       | 

| DECOMP based fit measure =    .261880       | 

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

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

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

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

---------+Primary Index Equation for Model 

 Constant|   -119.150729      26.8811809    -4.432   .0000 

 FEMALE  |    -.31297812      3.51045509     -.089   .9290    .58918919 

 AGE     |     .20944175       .16417509     1.276   .2021   35.4297297 

 EDU     |    1.29813650       .64905999     2.000   .0455   14.3513514 

 INC1    |   -9.95874337      21.4226278     -.465   .6420    .95675676 

 INC2    |   -6.29941394      21.4991514     -.293   .7695    .04324324 

 OC1     |    10.3423406      5.33178039     1.940   .0524    .30540541 

 OC2     |    11.9721914      5.23086245     2.289   .0221    .17567568 

 OC3     |    6.33812043      5.34879531     1.185   .2360    .19729730 

 PACK    |   -2.50013590      2.43855337    -1.025   .3052   3.50540541 

 BRAND   |    12.8642867      2.64674087     4.860   .0000   3.68648649 

 STANDARD|    2.75835864      2.78969685      .989   .3228   3.80540541 

 ATT     |    4.60562667      1.56339564     2.946   .0032   7.50945946 

 HEALTH  |    1.66774693      4.14149427      .403   .6872    .21351351 

 SUP     |    4.56241718      2.01958324     2.259   .0239   3.34054054 

 INFO    |    5.22148908      3.59605237     1.452   .1465    .51621622 

---------+Disturbance standard deviation 

 Sigma   |    28.8430233      1.66363928    17.337   .0000 
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+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

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

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  14.4435 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .5751 | 

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

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

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

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

 Constant|   -68.5235380      14.7751474    -4.638   .0000 

 FEMALE  |    -.17999360      2.01892508     -.089   .9290    .58918919 

 AGE     |     .12044987       .09445752     1.275   .2022   35.4297297 

 EDU     |     .74655780       .37171947     2.008   .0446   14.3513514 

 INC1    |   -5.72726946      12.3225369     -.465   .6421    .95675676 

 INC2    |   -3.62279052      12.3635508     -.293   .7695    .04324324 

 OC1     |    5.94787608      3.06741546     1.939   .0525    .30540541 

 OC2     |    6.88520266      2.99869075     2.296   .0217    .17567568 

 OC3     |    3.64505061      3.06978040     1.187   .2351    .19729730 

 PACK    |   -1.43782719      1.40357829    -1.024   .3056   3.50540541 

 BRAND   |    7.39824631      1.50479434     4.916   .0000   3.68648649 

 STANDARD|    1.58633099      1.60193027      .990   .3220   3.80540541 

 ATT     |    2.64869411       .88997892     2.976   .0029   7.50945946 

 HEALTH  |     .95912062      2.38359418      .402   .6874    .21351351 

 SUP     |    2.62384435      1.14919963     2.283   .0224   3.34054054 

 INFO    |    3.00287635      2.06010211     1.458   .1449    .51621622 

 Sigma   |       .000000    ......(Fixed Parameter)....... 

 
Model2 = model 1-pack 
--> TOBIT;Lhs=WTP;Rhs=ONE,FEMALE,AGE,EDU,INC1,INC2,OC1,OC2,OC3,BRAND,STANDARD 

    ,ATT,HEALTH,SUP,INFO;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

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

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jun 16, 2014 at 11:47:49AM.| 

| Dependent variable                  WTP     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              370     | 

| Iterations completed                  5     | 

| Log likelihood function       -1015.396     | 

| Number of parameters                 16     | 

| Info. Criterion: AIC =          5.57511     | 

|   Finite Sample: AIC =          5.57928     | 

| Info. Criterion: BIC =          5.74435     | 

| Info. Criterion:HQIC =          5.64233     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=     .0000     Upper=+infinity        | 

| LM test [df] for tobit=     44.822[ 15]     | 

| Normality Test, LM    =     64.039[  2]     | 

| ANOVA  based fit measure =    .258026       | 

| DECOMP based fit measure =    .261055       | 

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

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

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

---------+Primary Index Equation for Model 

 Constant|   -119.656033      26.9675798    -4.437   .0000 

 FEMALE  |    -.34004856      3.51860363     -.097   .9230    .58918919 

 AGE     |     .21292549       .16461837     1.293   .1959   35.4297297 

 EDU     |    1.28916510       .65082047     1.981   .0476   14.3513514 

 INC1    |   -11.7284350      21.4075305     -.548   .5838    .95675676 

 INC2    |   -7.59677441      21.5167091     -.353   .7240    .04324324 

 OC1     |    10.4678066      5.34711692     1.958   .0503    .30540541 

 OC2     |    11.9582197      5.24141069     2.281   .0225    .17567568 

 OC3     |    6.19584467      5.36336663     1.155   .2480    .19729730 

 BRAND   |    12.0998877      2.53859821     4.766   .0000   3.68648649 

 STANDARD|    1.71309878      2.60013584      .659   .5100   3.80540541 

 ATT     |    4.56978464      1.56834049     2.914   .0036   7.50945946 

 HEALTH  |    1.61373074      4.15025281      .389   .6974    .21351351 

 SUP     |    4.72755235      2.01859869     2.342   .0192   3.34054054 

 INFO    |    5.18144583      3.60399219     1.438   .1505    .51621622 

---------+Disturbance standard deviation 

 Sigma   |    28.9162758      1.66784305    17.338   .0000 

 

 

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

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

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

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  14.4438 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .5742 | 

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

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

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

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

 Constant|   -68.7115822      14.7971605    -4.644   .0000 

 FEMALE  |    -.19527034      2.02060251     -.097   .9230    .58918919 

 AGE     |     .12227087       .09457577     1.293   .1961   35.4297297 

 EDU     |     .74029342       .37216061     1.989   .0467   14.3513514 

 INC1    |   -6.73496611      12.2963463     -.548   .5839    .95675676 

 INC2    |   -4.36239092      12.3552462     -.353   .7240    .04324324 

 OC1     |    6.01105971      3.07144518     1.957   .0503    .30540541 

 OC2     |    6.86691828      2.99932216     2.289   .0221    .17567568 

 OC3     |    3.55791749      3.07357771     1.158   .2470    .19729730 

 BRAND   |    6.94827005      1.43926682     4.828   .0000   3.68648649 

 STANDARD|     .98373417      1.49125777      .660   .5095   3.80540541 

 ATT     |    2.62416467       .89108124     2.945   .0032   7.50945946 

 HEALTH  |     .92667281      2.38499253      .389   .6976    .21351351 

 SUP     |    2.71476160      1.14648957     2.368   .0179   3.34054054 

 INFO    |    2.97540653      2.06177153     1.443   .1490    .51621622 

 Sigma   |    3.00287635    ......(Fixed Parameter).......  
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Model 3 = model2-brand 
 

--> TOBIT;Lhs=WTP;Rhs=ONE,FEMALE,AGE,EDU,INC1,INC2,OC1,OC2,OC3,STANDARD,ATT 

    ,HEALTH,SUP,INFO;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

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

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jun 16, 2014 at 11:51:40AM.| 

| Dependent variable                  WTP     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              370     | 

| Iterations completed                  5     | 

| Log likelihood function       -1026.854     | 

| Number of parameters                 15     | 

| Info. Criterion: AIC =          5.63164     | 

|   Finite Sample: AIC =          5.63531     | 

| Info. Criterion: BIC =          5.79030     | 

| Info. Criterion:HQIC =          5.69466     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=     .0000     Upper=+infinity        | 

| LM test [df] for tobit=     42.516[ 14]     | 

| Normality Test, LM    =     55.441[  2]     | 

| ANOVA  based fit measure =    .167054       | 

| DECOMP based fit measure =    .235237       | 

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

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

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

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

---------+Primary Index Equation for Model 

 Constant|   -113.481001      27.6288209    -4.107   .0000 

 FEMALE  |    -.63368500      3.65508320     -.173   .8624    .58918919 

 AGE     |     .25182793       .17030052     1.479   .1392   35.4297297 

 EDU     |    1.18908696       .66701896     1.783   .0746   14.3513514 

 INC1    |   -2.67095565      22.2897894     -.120   .9046    .95675676 

 INC2    |     .97683373      22.4122710      .044   .9652    .04324324 

 OC1     |    10.8525106      5.54905558     1.956   .0505    .30540541 

 OC2     |    11.4459855      5.43716953     2.105   .0353    .17567568 

 OC3     |    4.54245782      5.53940067      .820   .4122    .19729730 

 STANDARD|    5.91758579      2.53478612     2.335   .0196   3.80540541 

 ATT     |    6.98931437      1.55935713     4.482   .0000   7.50945946 

 HEALTH  |    2.30549674      4.29406623      .537   .5913    .21351351 

 SUP     |    3.63787289      2.05927203     1.767   .0773   3.34054054 

 INFO    |    3.98278276      3.74478624     1.064   .2875    .51621622 

---------+Disturbance standard deviation 

 Sigma   |    30.2454907      1.75083347    17.275   .0000 
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+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

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

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  15.0418 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .5728 | 

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

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

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

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

 Constant|   -64.9963953      15.2489302    -4.262   .0000 

 FEMALE  |    -.36294393      2.09355710     -.173   .8624    .58918919 

 AGE     |     .14423479       .09753908     1.479   .1392   35.4297297 

 EDU     |     .68105115       .38085582     1.788   .0737   14.3513514 

 INC1    |   -1.52979342      12.7673358     -.120   .9046    .95675676 

 INC2    |     .55948283      12.8366323      .044   .9652    .04324324 

 OC1     |    6.21578998      3.17792025     1.956   .0505    .30540541 

 OC2     |    6.55570353      3.10607303     2.111   .0348    .17567568 

 OC3     |    2.60169879      3.16937339      .821   .4117    .19729730 

 STANDARD|    3.38930518      1.44448739     2.346   .0190   3.80540541 

 ATT     |    4.00313916       .87651828     4.567   .0000   7.50945946 

 HEALTH  |    1.32047634      2.46092930      .537   .5916    .21351351 

 SUP     |    2.08359657      1.17188794     1.778   .0754   3.34054054 

 INFO    |    2.28114415      2.14094513     1.065   .2867    .51621622 

 Sigma   |    2.97540653    ......(Fixed Parameter)....... 

 
Model 4 = model 3-standard 
 

--> TOBIT;Lhs=WTP;Rhs=ONE,FEMALE,AGE,EDU,INC1,INC2,OC1,OC2,OC3,ATT,HEALTH,SUP 

    ,INFO;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

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

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jun 16, 2014 at 11:52:54AM.| 

| Dependent variable                  WTP     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              370     | 

| Iterations completed                  5     | 

| Log likelihood function       -1029.599     | 

| Number of parameters                 14     | 

| Info. Criterion: AIC =          5.64108     | 

|   Finite Sample: AIC =          5.64427     | 

| Info. Criterion: BIC =          5.78915     | 

| Info. Criterion:HQIC =          5.69989     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=     .0000     Upper=+infinity        | 

| LM test [df] for tobit=     42.729[ 13]     | 

| Normality Test, LM    =     54.803[  2]     | 

| ANOVA  based fit measure =    .147780       | 

| DECOMP based fit measure =    .230134       | 
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+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

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

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

---------+Primary Index Equation for Model 

 Constant|   -105.730351      27.4711724    -3.849   .0001 

 FEMALE  |    -.18624251      3.67437006     -.051   .9596    .58918919 

 AGE     |     .25459721       .17133560     1.486   .1373   35.4297297 

 EDU     |    1.31050113       .66707870     1.965   .0495   14.3513514 

 INC1    |   -4.68304762      22.4796376     -.208   .8350    .95675676 

 INC2    |    -.72492532      22.6063645     -.032   .9744    .04324324 

 OC1     |    12.6552648      5.54634407     2.282   .0225    .30540541 

 OC2     |    11.6299182      5.46558704     2.128   .0333    .17567568 

 OC3     |    4.69388817      5.56745660      .843   .3992    .19729730 

 ATT     |    8.70664106      1.41043136     6.173   .0000   7.50945946 

 HEALTH  |    2.58868673      4.32782138      .598   .5497    .21351351 

 SUP     |    3.92722864      2.06639834     1.901   .0574   3.34054054 

 INFO    |    4.42907005      3.77536818     1.173   .2407    .51621622 

---------+Disturbance standard deviation 

 Sigma   |    30.5289582      1.76955450    17.252   .0000 

 

 

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

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

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

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  15.2124 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .5734 | 

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

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

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

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

 Constant|   -60.6275483      15.2433993    -3.977   .0001 

 FEMALE  |    -.10679456      2.10698377     -.051   .9596    .58918919 

 AGE     |     .14599029       .09822217     1.486   .1372   35.4297297 

 EDU     |     .75146322       .38121464     1.971   .0487   14.3513514 

 INC1    |   -2.68533768      12.8913556     -.208   .8350    .95675676 

 INC2    |    -.41568428      12.9628379     -.032   .9744    .04324324 

 OC1     |    7.25674008      3.17789674     2.284   .0224    .30540541 

 OC2     |    6.66878921      3.12527487     2.134   .0329    .17567568 

 OC3     |    2.69155383      3.18898133      .844   .3987    .19729730 

 ATT     |    4.99253332       .78141874     6.389   .0000   7.50945946 

 HEALTH  |    1.48439619      2.48315300      .598   .5500    .21351351 

 SUP     |    2.25193846      1.17667726     1.914   .0556   3.34054054 

 INFO    |    2.53970270      2.16106658     1.175   .2399    .51621622 

 Sigma   |    2.28114415    ......(Fixed Parameter)....... 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

สถานทีสั่มภาษณ์.......................................................... 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคเนือ้สุกรอนิทรีย์ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อประกอบการศึกษาเก่ียวกบั
เน้ือสุกรอินทรีย ์ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาราคาสูงสุดของเน้ือสุกรอินทรียท่ี์ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย และเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่และการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ถูกน าไปใชใ้นเชิงวิชาการเท่านั้น โดยขอ้มูลของท่านจะเป็นความลบั และไม่มีผลในแง่การตลาดหรือ
การก าหนดราคาสินคา้แต่อยา่งใดผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

       นางสาว สุกฤตา จิรเมธาศิริ 
         ผูว้จิยั  
.............................................................................................................................................. 

แบบสอบถามน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 2 ทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เกษตรอินทรีย ์รวมถึง

สินคา้ปศุสัตวอิ์นทรีย ์
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพิ่มส าหรับเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 4ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพิ่มส าหรับเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภค 

ส่วนที ่1: ข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของผู้บริโภค 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หรือเติมขอ้มูลตามความเป็นจริง 

1. อาย ุ......... ปี 
2. เพศ  □  ชาย □  หญิง 
3. จ านวนสมาชิกในครอบครัว ........................ คน 
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4. การศึกษาของท่าน 
□ระดบัประถมศึกษา □ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช.  □ระดบั

อนุปริญญา/ปวส.  

□ระดบัปริญญาตรี □ระดบัปริญญาโท หรือ สูงกวา่ 
5. อาชีพหลกั 

□อาชีพรับราชการ □พนกังานรัฐวสิาหกิจ   □  อาชีพแม่บา้น 
□อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน   □อาชีพคา้ขาย/อาชีพ

อิสระ 

□อาชีพรับจา้ง/เกษตรกร □  นกัศึกษา   □อ่ืนๆ 

6. รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 
□ไม่เกิน 30,000 บาท □30,001 – 50,000 บาท □50,001 – 100,000 บาท  
□100,001 – 500,000 บาท □500,001 บาท ข้ึนไป 

7. ท่านซ้ือเน้ือหมูส าหรับบริโภคในครัวเรือนหรือไม่ 
□ใช่     □  ไม่ใช่ (ขา้มไปขอ้ 13) 

8. ความถ่ีในการซ้ือเน้ือหมูโดยเฉล่ียของท่านต่อสัปดาห์ 
□ทุกวนั □4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์  □2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
□1 คร้ังต่อสัปดาห์ □  ไม่แน่นอน โปรดระบุ...................................... 

9. ปริมาณการซ้ือเน้ือหมู .............................กก./คร้ัง 
10. เน้ือหมูส่วนใดท่ีท่านซ้ือเป็นประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ตามล าดบัปริมาณการซ้ือ โปรด

ใส่ตวัเลข 1= มากท่ีสุด 4= นอ้ยท่ีสุด) 
..... เน้ือสันนอก  ..... เน้ือสันใน  ..... เน้ือสันคอ  ..... เน้ือสามชั้น .....ซ่ีโครง 
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11. สถานท่ีท่ีท่านเลือกซ้ือเน้ือหมูเพื่อบริโภค (โปรดใส่ √ ในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของ
ท่าน) 

สถานท่ี เกือบทุก
คร้ัง 

บางคร้ัง ไม่เคย เหตุผลท่ีเลือก/ไม่
เลือกสถานท่ีน้ี

เพราะ 
(โปรดระบุ) 

ซุปเปอร์มาเกต (เช่น ริมปิง
ซุปเปอร์สโตร์, ทอ็ป ซุปเปอร์มา
เกต เป็นตน้)  

    

ไฮเปอร์มาเกต (เช่น โลตสั, บ๊ิกซี 
เป็นตน้) 

    

ตลาดสด     
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................     

12. ท่านมีลกัษณะการบริโภคอาหารดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 
 รับประทานอาหารมงัสวรัิติ/เจ  □  ใช่  □  ไม่ใช่ 
 รับประทานอาหารปลอดภยั (ปลอดสารเคมี) □  ใช่  □  

ไม่ใช่ 
 รับประทานอาหารชีวจิต   □  ใช่  □  ไม่ใช่ 

13. ท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 
□  มี  โปรดระบุ..........................    □ไม่มี 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

รวมถึงสินค้าปศุสัตว์อนิทรีย์ 

1. ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัสารตกคา้งในอาหารหรือไม่ .ใส่ระดบัความกงัวลของท่าน โดย 
นอ้ย = 1  มากท่ีสุด =10 

□  มี ระดบัความกงัวล .............................    □  ไม่มี  
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2. ท่านรู้จกัหรือเคยไดย้นิส่ิงเหล่าน้ีบา้งหรือไม่ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 
 
 รู้จกั เคยไดย้นิบา้ง ไม่รู้จกั/ไม่เคยได้

ยนิ 
1.อาหารปลอดภยั    
2.อาหารอินทรีย ์    

 

3. ท่านคิดวา่ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัอาหารชนิดใดระหวา่งอาหารปลอดภยั อาหารปลอดสาร 
หรือ อาหารอินทรีย ์
ความคิดเห็น อาหาร

ปลอดภยั 
อาหารปลอด

สาร 
อาหาร
อินทรีย ์

1. กระบวนการผลิตปราศจาก
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง เป็นตน้ 

   

2. กระบวนการผลิตสามารถใช้
สารเคมีได ้แต่ตอ้งมีระยะเวลาหยดุ
ยา เพื่อไม่ใหมี้สารเคมีตกคา้ง 

   

3. สามารถใชเ้ทคนิคการตกแต่ง
พนัธุกรรมได(้GMO) 

   

4. ตรามาตรฐานอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   

 
4. สินคา้อินทรียช์นิดใดท่ีท่านไดย้นิหรือคุน้เคยมากท่ีสุด(กรุณาเรียงล าดบัตามท่ีท่านคุน้เคยมาก

ท่ีสุดใหเ้ป็นล าดบัท่ี (1)ไปยงันอ้ยท่ีสุดล าดบัท่ี (4)) 
...... ขา้วอินทรีย ์ ...... ผกัอินทรีย ์ ...... น ้านมอินทรีย ์  ..... เน้ือสัตวอิ์นทรีย ์
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5. ในช่วงท่ีผา่นมาท่านไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรอินทรียเ์ร่ืองใดบ่อยท่ีสุด  (กรุณาเรียงล าดบั
จากเร่ืองท่ีรับทราบมากท่ีสุดใหเ้ป็นล าดบัท่ี (1)ไปยงันอ้ยท่ีสุดใหเ้ป็นล าดบัท่ี (3)) 
(.....) อาหารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  (.....) การปนเป้ือนสารเคมีในอาหาร            

(.....)การต่ืนตวัเก่ียวกบัความเช่ือมโยงของการรักษาสุขภาพและการบริโภค 

6. ท่านรู้จกัอาหารอินทรียจ์ากส่ือประเภทใดบา้ง (สามารถเลือกตอบใส่เคร่ืองหมาย √ได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 (     ) 1. หนงัสือ นิตยสาร วารสารเพื่อสุขภาพ    
 (     ) 2. ส่ือวทิย ุโทรทศัน์ 
 (     ) 3. เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ    
 (     ) 4. เอกสาร แผน่พบัจากสถานพยาบาล ร้านจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
 (     ) 5. ป้ายประกาศ หรือป้ายโฆษณา 
 (     ) 6. อ่ืนๆ ระบุ .................................. 
 

7. ท่านเคยเห็นตราสัญลกัษณ์เหล่าน้ีบา้งหรือไม่(ท่านสามารถใส่เคร่ืองหมาย √ไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

□1.  □2.  □3.  □4.

   

□ 5.  □ 6.  □ 7  
 

8. จากสัญลกัษณ์ขอ้ท่ี 7 ท่านเคยเห็นตราสัญลกัษณ์ใด บ่อยท่ีสุด โปรดระบุ.......................... 
9. ท่านคิดวา่ตราสัญลกัษณ์จากขอ้ท่ี 7 รูปใดบา้งเป็นสัญลกัษณ์ส าหรับอาหารอินทรีย(์โปรดระบุ

หมายเลข โดยสามารถตอบไดม้ากกวา่หน่ึงหมายเลข) ................................... 
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10. ท่านเคยเห็นเน้ือหมูเหล่าน้ีในตลาดบา้งหรือไม่ (หากไม่เคยเห็น ขา้มไปขอ้ 12) 
□1 

 

□2 

 

□3.
. 

.

 

11. อนัดบัแรก โปรดระบุ .........................เพราะเหตุใด..................................... 
12. ท่านรู้จกัหรือเคยไดย้นิเก่ียวกบัเน้ือหมูอินทรียห์รือไม่ 

□รู้จกั / เคยไดย้นิ  □ไม่รู้จกั / ไม่เคยไดย้นิ 
13. ท่านซ้ือสินคา้อาหารปลอดภยั เช่น ผกัปลอดสารพิษ หมูอนามยั ฯลฯ บ่อยคร้ังแค่ไหน 

□ ไม่เคยซ้ือเลย (ขา้มไปตอบค าถามในส่วนท่ี 3)  □ ซ้ือบา้งบางคร้ัง 
□ ซ้ือค่อนขา้งบ่อยคร้ัง     □ ซ้ือเป็นประจ า 

14. ท่านซ้ือสินคา้อาหารปลอดภยั เช่น ผกัปลอดสารพิษ หมูอนามยั ฯลฯ จากท่ีใด 
สถานท่ี เกือบทุกคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 
ซุปเปอร์มาเกต (เช่น ริมปิงซุปเปอร์
สโตร์,ทอ็ป ซุปเปอร์มาเกต เป็นตน้) 

   

ไฮเปอร์มาเกต (เช่น โลตสั, บ๊ิกซี เป็น
ตน้) 

   

ตลาดสด    
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย/์ร้านค้าเกษตร
อินทรีย ์

   

อ่ืนๆ โปรดระบุ.........    
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเต็มใจทีจ่ะจ่ายส่วนเพิม่ส าหรับเนือ้สุกรอนิทรีย์ของผู้บริโภค 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ท่ีก าหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัการใหค้วามส าคญัของท่าน

ในการตดัสินใจเลือกบริโภคเน้ือสุกรอินทรียม์ากท่ีสุด 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการบริโภคเนือ้สุกรอนิทรีย์ 

ระดับการให้ความส าคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1. ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกจิ 

1.1 เพื่อนแนะน าและชกัชวนใหรั้บประทาน      

1.2 ท่ีท างานแนะน าและชกัชวนให้

รับประทาน 

     

1.3 แพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการ 

แนะน าและชกัชวนใหรั้บประทาน  

     

1.4 ญาติและคนในครอบครัวแนะน าและ

ชกัชวนใหรั้บประทาน 

     

1.5 เป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูรั้ก

สุขภาพ 

     

2. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

2.1 เป็นคนท่ีชอบรับประทานอาหารเพื่ อ

สุขภาพ 

     

2.2 เพื่อตอ้งการรักษาสุขภาพของตนเอง      

2.3 มีโรคประจ าตวั หรือ มีปัญหาดา้นสุขภาพ      

2.4อ ย าก มี ส่ วน ช่ ว ย ใน ก ารแ ก้ ปั ญ ห า

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการบริโภคเนือ้สุกรอนิทรีย์ 

ระดับการให้ความส าคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

3. ปัจจัยด้านจิตวทิยา      

3.1 มีความเช่ือและทศันคติวา่ การบริโภค

อาหารอินทรีย ์จะดีต่อสุขภาพ และเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ 

ได ้

     

3.3 มีความเช่ือวา่อาหารอินทรียมี์ความ

ปลอดภยักวา่อาหารทัว่ไป และ ไร้สารเคมี

ตกคา้ง 

     

4. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

4.1 สินคา้เน้ือสุกรอินทรียต์อ้งไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียจ์าก

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

     

4.2 บรรจุภณัฑต์อ้งเรียบร้อยสวยงาม และ

ทนัสมยั เช่นบรรจุในถาดโฟม แลว้หุม้ดว้ย

พลาสติก เป็นตน้  

     

4.3 สินคา้สุกรอินทรียต์อ้งมีตราสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียง 

     

4.4 มีการแสดงราคาของสินคา้อยา่งชดัเจน      

5. ปัจจัยด้านสถานทีจ่ าหน่าย 

5.1 ตอ้งขายในซุปเปอร์มาเกตหรือไฮเปอร์มา

เกตเท่านั้น 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการบริโภคเนือ้สุกรอนิทรีย์ 

ระดับการให้ความส าคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

5.2 เน้ือสุกรอินทรียต์อ้งวางขายแยกจากเน้ือ

สุกรธรรมดา 

     

 

ข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับใช้ประกอบการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่4 

ปศุสัตว์อินทรีย์ (organic livestock) หมายถึง ระบบการจดัการผลิตปศุสัตวท่ี์มีความสัมพนัธ์

กลมกลืนระหวา่งผืนดินพืช สัตวท่ี์เหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการทางสรีระวทิยาและพฤติกรรม

สัตวท่ี์ท าให้เกิดความเครียดต่อสัตวน์้อยท่ีสุด ส่งเสริมให้สัตวมี์สุขภาพดีเนน้การป้องกนัโรคโดยการ

จดัการฟาร์มท่ีดี หลีกเล่ียงการใชย้าและสารเคมี (มกอช.9000 เล่ม 2-2548)  

เนื้อสุกรอินทรีย์ (organic pork) หมายถึง ผลิตผลจากสุกร รวมถึงเน้ือสุกรท่ีผลิตภายใต้
กระบวนการและควบคุมตามมาตรฐานของ USDA (U.S.Department of Agriculture) ซ่ึงก าหนดไวว้า่ 
กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเล้ียง การแปรรูป การขนส่ง นั้นจะตอ้งปราศจากการปนเป้ือนจากสาร
สังเคราะห์  
ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลติเนือ้สุกรอนิทรีย์ เนือ้สุกรอนามัย และ เนือ้สุกรธรรมดา 

 
ท่ีมา: ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และกรมปศุสัตว ์
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ส่วนที ่4ความเต็มใจทีจ่ะจ่ายส่วนเพิม่ส าหรับเนือ้สุกรอนิทรีย์ของผู้บริโภค 

1. สมมติวา่ท่านซ้ือเน้ือสุกร(สันนอก) ในทอ้งตลาด ราคา 140 บาท/กิโลกรัม  
ถา้มีเน้ือสุกร(สันนอก)ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์เช่ือถือไดว้างขาย 
ท่านมีความยนิดีท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกร(สันนอก)น้ี ในราคา 168 บาท/กิโลกรัม หรือไม่ 
□ ยนิดีจ่าย   □ ไม่ยนิดีจ่าย  
ราคาท่ียนิดีจ่ายสูงสุดเป็นเท่าไหร่................บาท/กิโลกรัม 

2. สมมติวา่ท่านตอ้งการซ้ือเน้ือสุกร(สันใน)ในทอ้งตลาด ราคา 140 บาท/กิโลกรัม  
ถา้มีเน้ือสุกร(สันใน)ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์เช่ือถือไดว้างขาย 
ท่านมีความยนิดีท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกร(สันใน)น้ี ในราคา 168 บาท/กิโลกรัม หรือไม่ 
□ ยนิดีจ่าย   □ ไม่ยนิดีจ่าย  
ราคาท่ียนิดีจ่ายสูงสุดเป็นเท่าไหร่................บาท/กิโลกรัม 

3. สมมติวา่ท่านตอ้งการซ้ือเน้ือสุกร(สามช้ัน)ในทอ้งตลาด ราคา 135บาท/กิโลกรัม  
ถา้มีเน้ือสุกร(สามช้ัน)ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์เช่ือถือไดว้างขาย 
ท่านมีความยนิดีท่ีจะจ่ายส าหรับเน้ือสุกร(สามช้ัน)น้ี ในราคา 157 บาท/กิโลกรัม หรือไม่ 
□ ยนิดีจ่าย   □ ไม่ยนิดีจ่าย  
ราคาท่ียนิดีจ่ายสูงสุดเป็นเท่าไหร่................บาท/กิโลกรัม 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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