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บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโคเนื้อ
ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรผูเลี้ยง 
โคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวน 
รายอําเภอท่ีกําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย จํานวน 397 ราย พบวา เปนเพศชายรอยละ 63.0 เพศหญิง 37.0 อายุ 
40-49 ป รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพเก่ียวกับการเกษตร รอยละ 71.0 มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอยละ 51.9 มีประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ 3-4 ป รอยละ 26.7 มีรายได 100,001-200,000 บาท รอยละ 
41.6 มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน รอยละ 45.1 เลี้ยงโคเนื้อ 1-20 ตัว รอยละ 74.3 ปลูกพืชอาหารสัตว  
1 ไรแตไมเกิน 5 ไร รอยละ 47.4 ในดานพฤติกรรมไดซ้ือโคเนื้อแบบกําหนดชวงเวลาซ้ือโคเนื้อ รอยละ 47.6  
โดยซ้ือชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4 ในแตละครั้งซ้ือ 1-2 ตัว รอยละ 64.5 ในการซ้ือโคเนื้อได
พิจารณาดานสายพันธุประกอบ รอยละ 89.2 พิจารณาเลือกขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ 66.5 เลือกท่ีลักษณะ
นิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 เลือกผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ 42.1 และเลือกสภาพปานกลางมีสุขภาพดีประกอบ 
รอยละ 64.0 เกษตรกรเคยซ้ือโคพอพันธุพรอมผสม รอยละ 47.1 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 42.2  
เคยซ้ือโคเพ่ือใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 43.7 เคยซ้ือโคแมพันธุพรอมลูก
ติด รอยละ 58.4 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 53.9 เคยซ้ือโคสาวเพ่ือเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 ในราคา 
20,001-30,000 บาท รอยละ 44.4 เคยซ้ือลูกโคหยานม รอยละ 59.0 ในราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7 
เคยซ้ือโคพรอมขุน รอยละ 58.5 ในราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0 เกษตรกรมีความคิดเห็นวา อายุโค 
การเลี้ยงดูกอนจําหนาย และการเลือกซ้ือจากกลุมเกษตรกร มีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 
พันธุกรรม พันธุประวัติ ราคาถูกท่ีสุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ ราคาตอ
กิจกรรมสงเสริมการขาย การเลือกซ้ือจากตลาดนัดโค-กระบือ เลือกซ้ือภายในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) เลือกซ้ือจาก
เครือขายท่ีเคยซ้ือ การหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใหขอมูลสินคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน  
การใหขอมูลผูขาย/กลุมผูขาย และการไดเปรียบเทียบกอนเลือกซ้ืออยู ในระดับปานกลาง เกษตรกรมี 
ความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อจาก ขนาดโค น้ําหนักโค และความเหมาะสมของราคาโคเนื้ออยูในระดับมาก   
มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ พันธุประวัติ ประเภทของโคท่ีตองการมีมากพอใหเลือกซ้ือ ภาพรวมโคเนื้อท่ีไดซ้ือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมในการซ้ือโคเนื้อ ระยะทางไปยังแหลงซ้ือ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซ้ือ  
และมาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ อยูในระดับปานกลาง 
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ABSTRACT 

 
 The study marketing mix on decision and satisfaction for buying cattle of farmers in 
Phitsanulok province have objective to study behavior decision and satisfaction for buying 
cattle by questionnaires (397 samples). The results show that male (63.0%) and female (37.0) 
are between 40-49 years old (33.2%), agriculture career (71.0%), below high school (51.9%), 
raising cattle experience for 3-4 years (26.7%), average income 100,001-200,000 baht/year 
(41.6%), household members 3-4 people (45.1%), raising 1-20 cattle (74.3%), Growing forage 
crops for 1 rai to not over 5 rais (47.4%). Buying cattle for selected period (47.6%) between 
December to February (34.4%) for 1-2 cattle/time. Cattle Selection from breed (89.2%), 
perfect medium size (66.5%), tame (35.5%), perfect skin (42.1%) normal health and good 
condition (64.0%). Purchase history cattle as male breeder cattle (47.1%) in price 30,001-
40,000 baht (42.2%), female breeder cattle (65.7%) in price 30,001-40,000 baht (43.7%), 
female breeder cattle with weaning cattle (58.4%) in price 30,001-40,000 baht (53.9%), 
female young cattle (65.3%) in price 20,001-30,000 baht (44.4%), weaning cattle (59.0%) in 
price 5,001-10,000 baht (45.7%), before fattened cattle (58.5%) in price 20,001-30,000 baht 
(53.0%). Decision factor for buying cattle on important level are aged, raising before purchase 
and buying from farmer groups. Decision factors for buying cattle on medium level are 
breed, pedigree, cheapest price, price/weight, price/size, price/age, price/promotion cost, 
buying from cattle market, buying from neighborhood, buying from former vendor, internet 
searching, completely product information, standard product information, seller information 
and variety selection. Satisfied factors for buying cattle on important level are size, weight 
and reasonable price. Satisfaction factor for buying cattle on medium level are breed, 
pedigree, variety selection, buying overview, unidentified cost, distance, convenient and 
standard or quantity cattle.     
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บทที่ 1  
หลักการและเหตุผล 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 
 ในอดีตท่ีผานมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือใชแรงงานทําการเกษตรเปนหลัก 
เม่ือใชงานหมดอายุจึงปลดเพ่ือการจําหนายเปนโคเนื้อ  ปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการ
เลี้ยงเพ่ือจําหนาย เปนโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค  ท้ังนี้เพราะความตองการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน จากความ
ตองการของประชาชนในประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกษตรกร
และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ใหมีศักยภาพดานการผลิตเพ่ือรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใน
ปจจุบัน โดยไดออกนโยบายชวยเหลือเกษตรกรหลายดาน ไดแก การใหความรู การสนับสนุนปจจัยการผลิต 
การกําหนดมาตรฐานสินคา การแปรรูป การเขาถึงแหลงเงินทุน และการรวมกลุมเพ่ือการพัฒนา เปนตน โดย
ปญหาหลักอาจเปนเพราะความเขาใจ ดานการตลาดของเกษตรกร จึงทําใหไมสามารถผลิตสินคาไดตรงตาม
ความตองการ ท้ังนี้นอกจากขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีผลตอการตลาดแลว  
อาจเปนเพราะปจจัยภายนอกอันไดแก สภาพทางเศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศาสตร วัฒนธรรม 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ และความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ 
โคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก จะทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อ ความพึง
พอใจในการซ้ือโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโคเนื้อของ
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถนํามาเปนขอมูลหนึ่งในการกําหนดทิศทางการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือได อีกท้ังหนวยงานราชการ 
ยังสามารถนําขอมูลการศึกษาดังกลาวมาใชกําหนดทิศทางการสงเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดตรง
ตามความตองการของเกษตรกรและผูบริโภค ซ่ึงเปนไปตามแนวทางการพัฒนาอาชีพแบบตลาดนําการผลิต
ตอไปได 
  
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร 
1.2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ 
1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร 

 
1.3 ความสําคัญ 

1.3.1 ดานผลผลิต (Output) ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก  

1.3.2 ดานผลลัพธ (Outcome) สามารถนําขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจ
ในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มาปรับปรุงการผลิตโคเนื้อมีของเกษตรกรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 

1.3.3 ดานผลกระทบ (Impact) เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 
สรางความม่ันคงทางการตลาด และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูผลิตโคเนื้อไดอยางยั่งยืน 
 
 



1.4 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 เปนการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร โดยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
และความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนของเกษตรกรผูเลี้ยง 
โคเนื้อแยกรายอําเภอจํานวน 9 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอนครไทย อําเภอ 
ชาติตระการ อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง และอําเภอ
เนินมะปราง มีจํานวนรวมแลวไมนอยกวา 367 ราย เพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทของเกษตรกรผูซ้ือโคเนื้อ 
ในจังหวัดพิษณุโลก และทราบถึงขอมูลปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตโคเนื้อ 
ในการตอบสนองความตองการบริโภคของเกษตรกรผูซ้ือโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก 

1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1) ตลาด       : สถานท่ีซ่ึงจัดไวเพ่ือใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุม เพ่ือจําหนายสินคา 
2) การตลาด      : กระบวนการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑของสินคาหรือบริการไปยังลูกคา 
3) สวนประสมทางการตลาด : ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา  

3) ชองทางการจัดจําหนาย 4) การสงเสริมทางการตลาด 
4) การสงเสริมการตลาด     : การติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ 
5) กลองดําของผูบริโภค     : ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรหลัก 
- เพศ 
- อาชีพหลัก 
- การศึกษา 
- รายได 
- ครอบครัว 

ตัวแปรตาม 
- พฤติกรรมการซ้ือ 
- การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
- ความพึงพอใจ 
 
 
 
 

ปจจัยทางการตลาด 
- สินคา 
- ราคา 
- สถานท่ีจําหนาย 
- กิจกรรมสงเสริมการตลาด 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสารความรูทางวิชาการ  

หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใชในการดําเนินการ 
 

2.1 สถานการณการผลิตโคเนื้อ 

กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (2561) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร โคเนื้อ 5 ป  
เพ่ือตั้งเปาหมายในการผลิตโคเนื้อของประเทศระหวางป พ.ศ. 2561 - 2565 โดยไดรายงานสถานการณการ
ผลิตโคเนื้อของป พ.ศ. 2555 – 2560 โดยจะเห็นวาท่ัวโลกมีการผลิตโคเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังในภาพรวม และแยก
ตามผูผลิตรายใหญ อันไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย แสดงดังตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ปริมาณการผลิตโคเนื้อของโลก ป พ.ศ. 2555 – 2560 

หนวย : พันตันน้ําหนักซาก 

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

2560 

สหรัฐอเมริกา 11,848 11,751 11,075 10,817 11,389 5.28 11,808 
บราซิล 9,307 9,675 9,723 9,425 9,284 -1.49 9,470 
สหภาพยุโรป 7,708 7,388 7,443 7,691 7,850 2.06 7,850 
จีน 6,623 6,730 6,980 6,700 6,900 2.98 6,950 
อินเดีย 3,491 3,800 4,100 4,100 4,450 3.65 4,350 
ประเทศอ่ืนๆ 20,736 21,441 21,862 21,289 20,813 -2.23 20,890 
รวม 59,713 60,785 61,093 60,022 60,486 0.77 61,318 

ท่ีมา : กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561) 
 
2.2 สถานการณการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 2.1 จํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2560  
ท่ีมา  : กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561) 
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สถานการณการผลิตโคเนื้อในรอบ 6 ปจากสถิติกรมปศุสัตว พบวา ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2555 
– 2560 จํานวนเกษตรกรและจํานวนโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโนมท่ีคงท่ี โดยในป พ.ศ. 2555 มีเกษตรกร
จํานวน 1.035 ลานครอบครัว โคเนื้อ 6.33 ลานตัว ป พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อลดลงเหลือ 0.79  
ลานครอบครัว โคเนื้อเหลือ 4.87 ลานตัว จํานวนเกษตรกรและโคเนื้อลดลงจํานวนมากคิดเปนรอยละ 23.67 
และ 23.06 ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 2.1 

จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลางท่ีมีความนิยมในการเลี้ยงโคเนื้อ ซ่ึงมีแนวโนมใน
การเลี้ยงโคเนื้อคงท่ี โดยขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว (2562) ไดรายงานวา
จังหวัดพิษณุโลกมีโคเนื้อรวมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวงระหวางป พ.ศ.2560 – 2562 ท่ีมีโคเนื้อรวมจํานวน 
45,599  45,438  และ 47,758 ตัว ตามลําดับ และมีแนวโนมจํานวนเกษตรกรคงท่ีจํานวน  4,481  4,098  
และ 4,396 ราย ตามลําดับ แสดงดังตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 จํานวนโคพ้ืนเมือง โคพันธุ โคลูกผสมโคขุน โครวม และจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัด

พิษณุโลกระหวางป พ.ศ. 2560 – 2562 

ป โคพ้ืนเมือง โคพันธุและโคลูกผสม โคขุน รวม 
(ตัว) (ตัว) (ตัว) จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2560 24,073 20,950 576 45,599 4,481 
2561 24,405 20,275 758 45,438 4,098 
2562 26,816 19,886 1,056 47,758 4,396 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2562) 
 
ตารางท่ี 2.3 จํานวนโคเนื้อ กระบือ พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในจังหวัดพิษณุโลก  

แยกรายอําเภอ ประจําป พ.ศ. 2561 

อําเภอ 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว 
(ไร) 

เกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
(ราย) 

เมืองพิษณุโลก 3,506 1,729 0 6,110 
นครไทย 13,099 2,591 3,567 8,389 
ชาติตระการ 8,797 2,821 4,202 3,654 
บางระกํา 1,937 939 0 7,887 
บางกระทุม 2,110 530 170 3,289 
พรหมพิราม 4,424 2,288 364 4,458 
วัดโบสถ 6,337 1,639 1,248 3,590 
วังทอง 4,047 1,884 203 7,725 
เนินมะปราง 2,325 588 0 3,374 

รวม 46,579 15,009 9,754 48,449 

ท่ีมา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก (2562) 
 

   4 



 โดยอําเภอท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุดอยูท่ีอําเภอนครไทยจํานวน 13,099 ตัว คิดเปนรอยละ 28.12  
ของจํานวนโคเนื้อท้ังจังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ อําเภอชาติตระการและอําเภอวัดโบสถ มีจํานวนอยูท่ี 
8,797 และ 6,337 ตัว ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 18.88 และ 13.60 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการปลูกพืช
อาหารสัตวในพ้ืนท่ี อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ และอําเภอวัดโบสถ มีพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว  
อยูท่ี 3,567  4,202 และ 1,248 ไร ตามลําดับ แสดงดังตารางท่ี 2.3 

การเลี้ยงโคในจังหวัดพิษณุโลกมีการใชพันธุโคท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับความนิยม ของตลาดโคเนื้อใน
จังหวัดพิษณุโลกและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยพันธุโคท่ีสําคัญ ไดแก 

1. โคพ้ืนเมือง (Native Cattle) 
   โคพ้ืนเมืองของไทยมีลักษณะใกลเคียงกับโคพ้ืนเมืองของประเทศเพ่ือนบานในแถบเอเชีย  

ลักษณะรูปราง กะทัดรัด ลําตัวเล็ก ขาเรียวเล็ก ยาว เพศผูมีตะโหนกขนาดเล็ก มีเหนียงคอ แตไมหยอนยาน
มาก หูเล็ก หนังใตทองเรียบ มีสีไมแนนอน เชน สีแดงออน เหลืองออน ดํา ขาวนวล น้ําตาลออน และอาจมีสี
ประรวมอยูดวย เพศผูโตเต็มท่ีหนักประมาณ 300 - 350 กิโลกรัม  เพศเมีย 200 - 250 กิโลกรัม 

2. โคพันธุบราหมัน (Brahman) 
     มีตนกําเนิดในประเทศอินเดีย แตถูกปรับปรุงพันธุท่ีสหรัฐอเมริกา โคพันธุนี้ท่ีเลี้ยงในบาน
เราสวนใหญนําเขามาจากสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แลวนํามาคัดเลือกปรับปรุงพันธุโดยกรมปศุสัตว 
และฟารมของเกษตรกรรายใหญในประเทศ  เปนโคท่ีมีขนาดคอนขางใหญ ลําตัวกวาง ยาว และลึก ไดสัดสวน 
หลังตรง หนอกใหญ หูใหญยาว จมูก ริมฝปาก ขนตา กีบเทาและหนังเปนสีดํา เหนียงท่ีคอและหนังใตทอง
หยอนยาน โคนหางใหญ พูหางสีดํา สีจะมีสีขาว เทา และแดง ท่ีนิยมเลี้ยงกันมากคือสีขาว เพศผูโตเต็มท่ี
น้ําหนักประมาณ 800 - 1,200 กิโลกรัม  เพศเมียประมาณ 500 - 700 กิโลกรัม 

3. โคพันธุชารโรเลส (Charolais) 
     มีถ่ินกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส มีสีขาวครีมตลอดท้ังตัว รูปรางมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  
ขาสั้น ลําตัวกวาง ยาว และลึก มีกลามเนื้อตลอดท้ังตัว นิสัยเชื่อง เปนโคท่ีมีขนาดใหญมาก เพศผูเม่ือโตเต็มท่ี
หนักประมาณ 1,100 กิโลกรัม เพศเมีย 700 - 800 กิโลกรัม 

4. โคพันธุซิมเมนทัล (Simmental) 
     มีถ่ินกําเนิดในประเทศสวิสเซอรแลนด นิยมเลี้ยงกันในทวีปยุโรป ในเยอรมันเรียกวาพันธุ
เฟลคฟ (Fleckvieh) ไดรับการปรับปรุงพันธุเปนโคก่ึงเนื้อก่ึงนม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําไปคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุใหเปนโคเนื้อ ลําตัวมีสีน้ําตาลหรือแดงเขมไปจนถึงสีฟางหรือเหลืองทองและมีสีขาวกระจายแทรก
ท่ัวไป หนาขาว ทองขาว และขาขาว เปนโคขนาดใหญ โครงรางเปนสี่เหลี่ยม ลําตัวยาว ลึก บั้นทายใหญ  
ชวงขาสั้น และแข็งแรง เพศผูโตเต็มท่ีน้ําหนักประมาณ 1,100 - 1,300 กิโลกรัม เพศเมีย 650 - 800 กิโลกรัม 

5. โคพันธุฮินดูบราซิล (Indu Brazil) 
     เปนโคท่ีมีสายเลือดอินเดีย เชน เดียวกับโคบราหมัน แตปรับปรุงพันธุท่ีประเทศบราซิล  
สีมีตั้งแตสีขาวจนถึงสีเทา เกือบดํา สีแดง แดงเรื่อๆ หรือแดงจุดขาว หนาผากโหนกกวางคอนขางยาว หูมีขนาด
กวาง ปานกลาง และหอยยาวมาก ปลายใบหูมักจะบิด เขาแข็งแรงมักจะเอนไปดานหลัง หนอกมีขนาดใหญ 
ผิวหนังและเหนี่ยงหยอนยานมาก เปนโคท่ีมีขนาดใหญและคอนขางสูง เพศผูโตเต็มท่ีหนักประมาณ 900 - 1,200 
กิโลกรัม เพศเมีย 600 - 700 กิโลกรัม 
 ท้ังนี้พันธุโคดังกลาวเปนสายพันธุหลักท่ีมีอยูในประเทศไทย ซ่ึงไดมีการนําไปใชปรับปรุงพันธุตางๆ
มากมายไดแก ลูกผสมพ้ืนเมือง โคพันธุตาก โคพันธุกําแพงแสน โคพันธุกบินทรบุรี เปนตน  ซ่ึงการคัดเลือกใช
พันธุในฟารมของเกษตรกรจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม และการจัดการฟารมของแตละฟารม 
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2.3 การพิจารณาเลือกซ้ือโค 

 โคท่ีจะซ้ืออาจเปนโคสาวท่ียังไมไดรับการผสมพันธุ  โคสาวตั้งทองแมโคเดี่ยว  แมโคเดี่ยวตั้งทอง  หรือ
แมโคลูกติด  หากซ้ือโคสาวอาจราคาถูกแตไมแนวาอาจมีปญหาการผสมติด  หากซ้ือแมโคทองหรือมีลูกติด 
ก็แนใจไดวาไมมีปญหาดานการผสมติด  แตราคาจะคอนขางสูง การขนสงแมโคทองตองระมัดระวัง 
การกระทบกระเทือนอาจทําใหแทงลูกได และควรสอบถามวาพอพันธุของลูกในทองเปนพันธุใด จะไดตอรอง
ราคาใหเหมาะสมได 
 การประมาณอายุวาเปนโคสาวหรือโคแก ดูไดจากฟนของโค  โดยโคจะมีเฉพาะฟนหนาเฉพาะหนาลาง
เทานั้น ฟนของโคมีท้ังฟนหนาลางและฟนกราม เราจะพิจารณาเฉพาะฟนหนาลางเทานั้นเพราะฟนกราม 
ดูไดยาก  โคมีฟน 2 ชุด  คือฟนน้ํานม  เปนฟนชุดแรกท่ีงอกในลูกโค จะงอกครบ 8 ซ่ี (4 คู) ภายใน  
1 เดือนหลังคลอดและจะคงอยูตอไปจนโคอายุประมาณ 1 ปครึ่ง ฟนน้ํานมจะทยอยหลุดไปแลวฟนแทงอก
ข้ึนมาแทน  ฟนแทคูแรกจะข้ึนมาแทนเม่ือโคอายุ 2 ป การงอกของท้ังฟนน้ํานมและฟนแทจะเริ่มจากคูกลาง
กอน  คูท่ี 2  3  และ 4  จะอยูถัดออกไปท้ัง 2 ขางตามลําดับ  การประมาณอายุโคดูไดจากฟนแทตามภาพ  
ในภาพฟนสีขาวเปนฟนน้ํานม ฟนสีเขมเปนฟนแท แสดงดังภาพท่ี 2.2  (ยอดชายและคณะ, 2546) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 การประมาณอายุโคโดยการดูฟน  (ยอดชายและคณะ, 2546) 
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 สวาง (2546) ไดเสนอแนวทางการคัดเลือกโคมาขุน  โดยโคขุนท่ีดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ หาซ้ือไดงาย 
ราคาถูก เลี้ยงดูงาย ทนโรค ทนเห็บ ทนรอน เติบโตเร็ว และประสิทธิภาพการใชอาหารสูง กลาวคือ สามารถ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดี คุณภาพซากดี คือมีเนื้อมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อท่ีมีราคาแพงคือเนื้อสันและ 
เนื้อสะโพก เปนท่ีตองการของตลาดและไดราคาสูง โดยมีหลักในการชวยพิจารณาจัดหาโคมาขุนเพ่ือขาย ดังนี้ 
  1. พันธุโค ในการเลือกซ้ือโคเขามาขุนควรจะพิจารณาเลือกซ้ือพันธุโคท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดโคขุนดวย  เชน โคพันธุพ้ืนเมือง ตลาดชั้นสูงไมตองการเพราะ ซากเล็ก ไขมันแทรกนอย  
หนาตัดเนื้อสันเล็ก พันธุโคท่ีเหมาะสมในการนํามาขุนควรเปนโคลูกผสมท่ีมีสายเลือดโคยุโรปอยูชวงรอยละ 
50.0 - 62.5 เพราะพบวาโคท่ีมีสายเลือดยุโรปอยูสูงกวานี้ จะมีปญหาในการเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย พันธุโคท่ีเหมาะสมตอการขุน ไดแก โคลูกผสมบราหมัน พันธุชารโรเลหบราหมัน พ้ืนเมืองบราหมัน  
ซิมเมนทอลบราหมัน  แองกัสบราหมัน เปนตน 
  2. เพศ ประเทศไทยมีกฎหมายหามฆาโคเพศเมีย นอกจากจะไดรับคํารับรองจากสัตวแพทยวา
ไมสามารถใหลูกได ( เปนหมัน ) การขุนโคเพศเมียจึงทําไดยาก  โครุนเพศผูไมตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอ
วันสูงกวาโครุนเพศผูตอน ประมาณรอยละ 5 - 10 และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวาประมาณรอยละ 3 - 5 
ท้ังนี้เพราะฮอรโมนจากลูกอัณฑะเปนตัวเรงการเจริญเติบโต  สวนโครุนเพศผูตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวัน
สูงกวาโครุนเพศเมีย ประมาณรอยละ 10 - 15 และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวารอยละ 5 - 10 ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคในการเลี้ยงวาจะเนนการขุนหรือเพ่ือขยายพันธุ 
  3. อายุ  ลูกโคหากไดรับอาหารอยางดีเต็มท่ีมาต้ังแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการ
เจริญเติบโตตอวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และจะสูงเม่ืออายุประมาณ 1 ป แลวคอยๆลดลงเรื่อยๆ จนถึงอายุเต็มวัย 
(4 – 5 ป) อัตราการเจริญเติบโตจะเปนลบหรือน้ําหนักตัวจะเริ่มลดลง  ท้ังนี้ถาจะนําโคท่ีอวนแลวมาขุนก็ควร
จะเลือกลูกโคท่ีอายุไมเกิน 1 ป โดยสามารถประมาณการชวงอายุท่ีเหมาะสมตอการขุนโดยสังเขปไวดังนี้ 
  โคหยานม   ใชเวลาขุนประมาณ 10 เดือน 

โค 1.0 ป  ใชเวลาขุนประมาณ 8 เดือน 
โค 1.5 ป  ใชเวลาขุนประมาณ 6 เดือน 
โค 2.0 ป  ใชเวลาขุนประมาณ 4 เดือน 
โคเต็มวัย  ใชเวลาขุนประมาณ 3 เดือน 

  4. สภาพโคขณะซ้ือ เปนสภาพทางกายภาพท่ีสังเกตไดจากการมอง เชน อวนสมบูรณ  ผอม
แตไมแคระแกร็น และผอมแคระแกร็น จะไดผลตอบแทนตางกัน กลาวคือ โคท่ีอยูในลักษณะผอมเพราะขาด
อาหารมาระยะหนึ่ง แตไมถึงกับแคระแกร็นจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคท่ี
เคยไดรับอาหารสมบูรณมาตลอด เรียกการเติบโตอยางรวดเร็วลักษณะนี้วา “การเติบโตชดเชย” 
  5. ลักษณะรางกาย ไดแก การเลือกโคท่ีมีกระดูกใหญ ซ่ึงกระดูกท่ีสังเกตและเปรียบเทียบได
งาย คือกระดูกแข็ง อันท่ีจริงกระดูกมีราคาตํ่ากวาเนื้อ แตจากผลงานวิจัยยืนยันวาโคท่ีมีกระดูกใหญจะมี 
อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคกระดูกเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถดูท่ีระยะหาง
ระหวางกระดูกกนกบ และกระดูกกนกบอยูหางจากกระดูกเชิงกราน เนื่องจากเนื้อบริเวณดังกลาวถามีมาก 
จะใหผลตอบแทนสูงเนื่องจากเนื้อบริเวณนั้นมีราคาแพง 

2.4 การจําแนกเกษตรกร 

 จากแผนยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ. 2561– 2565 เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย โดยได
ใหคํานิยามจํานวนสัตว หมายถึง จํานวนสัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงในแตละชนิด ทุกเพศ และทุกอายุ ซ่ึงไดมีการ
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จําแนกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อไดตามจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงอยูในฟารมของเกษตรกรแตละราย โดยจําแนก
เกษตรกรตามจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงได 4 ประเภท ไดแก 
  1. เกษตรกรรายยอย   จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง 1 - 20 ตัว 
  2. เกษตรกรรายเล็ก จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง 21 - 100 ตัว 
  3. เกษตรกรรายกลาง จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง 101 - 200 ตัว 
  4. เกษตรกรรายใหญ จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง มากกวา 200 ตัว 

2.5 แหลงตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดพิษณุโลก 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2562) ไดรายงานผลการสํารวจขอมูลตลาดนัดโค – กระบือ 
และตลาดนัดสัตวปก ประจําป 2562 ไดรายงานวา ในภาพรวมไดมีการจัดตลาดนัดโค-กระบือในป 2562 จํานวน 
118 แหง โดยในภาคเหนือจํานวน 17 จังหวัด มีการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ท้ังหมด 13 จังหวัด จํานวนรวม 35 
แหง โดยเปนแหลงซ้ือ ขาย จําหนาย แลกเปลี่ยนโคและกระบือสวนใหญของเกษตรกร นอกจากมีการเขาซ้ือใน
ฟารมหรือมีการทําพันธะสัญญากับเกษตรกรแลว เกษตรกรมักจะนําโค – กระบือมาขายในตลาดนัดโค - กระบือ 
โดยในจังหวัดพิษณุโลกมีตลาดนัดโค-กระบือจํานวน 4 แหง ไดแก 

1. ตลาดนัดโค - กระบือฝงไทย 
     ท่ีตั้ง 27/1 หมูที่ 1 ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเจาของตลาดนัด
คือนายสงบ หันจันทร กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยมีปริมาณโค
ที่นํามาขายประมาณ 300 - 400 ตัว น้ําหนัก 100 - 400 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 25,000 – 40,000 บาท 
และมีกระบือนํามาขายประมาณ 44,105 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 250 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 บาท 

2. ตลาดนัดโค - กระบือบานใหมคลองชาง 
     ที่ตั้ง หมูที่ 10 ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เจาของตลาดนัดคือ 
นายชม  จันทรสง กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันศุกร เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมีปริมาณโคที่นํามา
ขายประมาณ 70 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 200 - 300 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 - 40,000 บาท 

3. ตลาดนัด - โคกระบือชุมชนบานคลองชาง 
     ที่ตั้ง หมูที่ 5 ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลกเจาของตลาดนัดคือ  
นายดิเรก  แจงทอง กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร เวลา 06.00 - 18.00 น. โดยมีประมาณ
กระบือที่นํามาขายประมาณ 300 - 500 ตัว น้ําหนักเฉลี ่ย 350 - 400 กิโลกรัม ราคาเฉลี ่ยตัวละ 
30,000 - 50,000 บาท 
  4. ตลาดนัดโค - กระบือตายาย 
     ท่ีตั้ง 235 หมูที่ 11 ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเจาของตลาดนัด
คือ นางพรพิมล  คุมวงค กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร เวลา 06.00 - 18.00 น. โดยมีปริมาณโคท่ี
นํามาขายประมาณ 150 - 200 ตัว น้ําหนัก 100 - 400 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 25,000 – 40,000 บาท 
และมีกระบือนํามาขายประมาณ 5 - 10 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 250 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 บาท 

 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรจะทําใหทราบถึงแนวทางการผลิตโคเนื้อท่ี
ตอบสนองความต องการของผู บ ริ โ ภคประ เภทเกษตรกรผู เ ลี้ ย ง โ ค ท่ั ว ไป ในจั งหวั ด พิษ ณุ โลก  
ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงในแผนงานโครงการ รวมถึงเนื้อหา การสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อไดถูกตองตรงตาม
ความตองการของเกษตรกร รวมถึงสามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทําแผนการตลาด ตําแหนงทาง
การตลาด และกลยุทธการตลาดของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรได 
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2.6 ผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภค 

ความหมายของผูบริโภค 

 ผูบริ โภค หมายถึง ผู ท่ี มีความตองการซ้ือ มี อํานาจการซ้ือ มีพฤติกรรมการซ้ือและการใช  
(ยุทธนา, 2550) 
 ผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆท่ีมีความสามารถในดานการซ้ือ หรือคนท่ีมีเงิน และในสวนท่ีนักการ
ขายทําใหผูบริโภคมีความเต็มใจในการซ้ือสินคาหรือบริการ ดานผูบริโภคบางคนอาจซ้ือสินคาเพ่ือใชประโยชน
ในสวนตัวและยังมีผูบริโภคอีกหลายคนท่ีซ้ือและนําไปขายตอ (อดุลยและดลยา, 2550) 
 ผูบริ โภค หมายถึง บุคคลท่ีมีความเ ก่ียวของกับการประเมินในการครอบครองผลิตภัณฑ  
และบริการ โดยมีจุดประสงคเพ่ือการใชสวนตัวหรืออาจจะใชในครัวเรือน (ฉัตรยาพร, 2556) 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 Solomon (2002) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการตางๆ  
ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคล เขาไปเก่ียวของดวยเรื่องการซ้ือ การใชหรือการบริโภคสินคา บริการ ความคิด  
หรือประสบการณ เพ่ือสนองตอความตองการและความปรารถนาตางๆ เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ 
 ธงชัย (2540) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซ่ึงมีอยูกอนแลว และซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
 Mowen และ Minor (1998) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา การศึกษาท่ีหนวยการซ้ือ 
และกระบวนการแลกเปลี่ยนท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการไดรับ การบริโภค การจํากัดท่ีเก่ียวของกับสินคา บริการ 
ประสบการณ และความคิด 
 ศิริวรรณ (2546) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลทําการคนหา 
(searching) การซ้ือ (purchase) การใช (using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจาย (disposing) 
ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 
 นารีรัตน (2554) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพ่ือใหไดมา และใชสินคาหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น โดยผานกระบวนการตางๆ  
อันไดแก การคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล และการใชจาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ 
 ดังนั้นพฤติกรรมผูบริโภคจึง หมายถึง การแสดงออกดวยวิธีตางๆของผูซ้ือในกระบวนการ คนหา  
การซ้ือ การใช  การประเมิน และการจาย ซ่ึงความแตกตางนี้ เ กิดจากแนวคิด หรือประสบการณ  
ตอสินคาหรือบริการท่ีสนใจ ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้นตอไป 

2.7 แนวคิดการตัดสินใจของผูบริโภค 

 ฉัตรยาพร (2556) กลาวไววา การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ี
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและ
บริการอยู เ สมอ  โดย ท่ี เขาจะเลื อกสินค าหรื อบริการตามขอ มูลและขอจํ า กัดของสถานการณ  
การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 
  ธนวรรณและคณะ (2547) ไดกลาวถึงโมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค ประกอบดวย การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก  
การตัดสินใจและกระทําการซ้ือ และความรูสึกหลังการซ้ือ แสดงดังภาพท่ี 2.3 
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  ศิวฤทธ (2547) ไดแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเปน 2 ดาน ไดแกปจจัยภายนอก 
เชน วัฒนธรรม สังคม เปนตน และปจจัยภายใน เชน อายุ อาชีพ สถานะ รูปแบบการใชชีวิต ประสบการณ 
หรือในทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติหรือความเชื่อ เปนตน 
 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนภูมิ 5 ข้ันตอนในการติดสินใจซ้ือของผูบริโภค (ธนวรรณและคณะ, 2547) 
 
 อดุลย (2545) ไดใหโมเดลอธิบายกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแยกเปน 2 แบบ ประกอบดวย 
  1. การซ้ือครั้งแรก (Initial Purchase) ผูบริโภคมักมีการซ้ือ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
     1.1 การแกปญหาอยางเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving- EPS) เปนกรณี
ตัดสินใจดําเนินการอยางละเอียดทุกข้ันตอน เชน การซ้ือรถยนต ชุดสเตอริโอ เปนตน ซ่ึงจําเปนตองเลือกให
ถูกตอง มักใชสินคาท่ีไมคุนเคย ราคาแพงและซ้ือไมบอยครั้ง 
     1.2 การแกไขแบบจํากัดขอบเขต (Limit Problem Solving- LPS) เปนวิธีการซ้ือท่ีถูกทํา
ใหงายข้ึน โดยการลดจํานวนแหลงขาวสารลง ลดขาวสารลง ลดทางเลือกลง ลดเวลาท่ีจะซ้ือลง และลดเกณฑ
ในการประเมินคาลง โดยขอบเขตการตัดสินใจซ้ือจะแคบกวา EPS ซ่ึงมักใชในการซ้ือสินคาประจําวันและการ
ซ้ือในบางโอกาส 
     1.3 การแกปญหาแบบมีความซับซอนปานกลาง (Mid-range Problem Solving)  
เปนการตัดสินใจท่ีอยูระหวาง EPS และ LPS อยางละครึ่ง 
 
 
 

การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ 
(Need and Problem) 

การแสวงหาขอมูล 
(Searching) 

การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation) 

การตัดสนใจ และการซ้ือ 
(Decision and Purchase) 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
(Post purchase) 
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  2. การซ้ือซํ้า (Repeat Purchase)  
     2.1 การแกไขปญหาของการซ้ือซํ้า (Repeat Problem Solving) เปนพฤติกรรมท่ีสามารถ
พิจารณาไดวา เกิดจากการท่ีผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และตัดสินใจแกโดยการเลือกซ้ือสินคาชนิดเดิมๆ  
สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองพิจารณาในเรื่องของการซ้ือซํ้า ไดแก ความไมพอใจ อันเกิดจากประสบการณซ้ือในครั้งกอน 
     2.2 การตัดสินใจอยางเปนนิสัย (Habit Decision Making) เปนการซ้ือซํ้าท่ีอาจเกิดจาก
นิสัยท่ีจะทําใหการตัดสินใจงายข้ึน และทําใหผูบริโภคจัดการกับชีวิตไดดีข้ึน โดยข้ึนอยูกับความซ่ือสัตยตอตรา 
ยี่หอ และความเชื่อ 
 ธนวรรณและคณะ (2547) ไดอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค โดยยึดถือแนวความคิดท่ีวา
พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุหรือมีสิ่งเรา (Stimulus) ทําใหเกิด และจากสิ่งเราจะกลายเปนแรงจูงใจ
ใหแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา เพ่ือตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเรา กลาวคือเปนหารประยุกต  
“S-R Theory” ซ่ึงเปนแนวคิดจิตวิทยาดั้งเดิม เปนตัวแบบพ้ืนฐาน แสดงดังภาพท่ี 2.4 

 

ส่ิงเราภายนอก (Stimulus=S)  กลองดําของผูบริโภค  
การตอบสนองของผู
ซ้ือ (Response=R) 

ทางการตลาด ส่ิงแวดลอม  
ลักษณะ 
ของผูซ้ือ 

กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 การตัดสินใจซ้ือ 

-ผลิตภัณฑ 
-ราคา 
-การจัดจําหนาย 
-การสงเสริม    
 การตลาด 

-เศรษฐกิจ 
-เทคโนโลย ี
-การเมือง 
-วัฒนธรรม 

 -วัฒนธรรม 
-สังคม 
-บุคคล 
-จิตวิทยา 

-ตระหนักถึงปญหา 
-คนหาขอมูล 
-ประเมินทางเลือก 
-ตัดสินใจ 
-พฤติกรรมหลังซ้ือ 

 -ประเภทผลิตภัณฑ 
-ตรายี่หอ 
-ผูขาย 
-เวลา 
-ปริมาณ 

ภาพท่ี 2.4 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (ธนวรรณและคณะ, 2547) 
 
 ตนแบบพฤติกรรมการซ้ือของ Kotler อธิบายไดวา พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดตองมีสาเหตุท่ีใหเกิด  
ซ่ึงประกอบดวยสิ่งกระตุน (Stimulus) หรือสิ่งเรา 2 สิ่ง ไดแก 1) สิ่งเราทางการตลาด (Marketing Stimuli) 
ไดแก สวนประสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได และ 2) สิ่งเราท่ีเปนปจจัยเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม สิ่งเราท้ังหมด
เหลานี้จะเปนตัวนําไปสูกลองดํา (สมอง) ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ผานกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก  
4) การตัดสินใจ 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ท่ีเกิดข้ึนภายในสมองหรือกลองดํา ซ่ึงมองไมเห็นและแสดงผลลัพธ
ออกมาในรูปพฤติกรรมการซ้ือท่ีไตรตรองถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการ ตรายี่หอ ปริมาณการซ้ือ 
เปนตน 
 ปณิศา (2548) กลาววา เพ่ือการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค สามารถใช
คําถามท่ีใชเพ่ือการคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws1H ซ่ึงประกอบดวย Who What Why Whome 
When Where และ How เพ่ือคนหาคําตอบ 7 อยาง (7Os) ประกอบไปดวย Occupants Objects Objectives 
Organizations Occasions Outlets และ Operations แสดงดังตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 คําถาม 6Ws1H เพ่ือคนหาคําตอบ 7 อยาง (7Os) 

คําถาม (6 Wsและ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
Who is in target market? 

ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) มีดาน
ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และ
พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
What does the consumer buy? 

ในสิ่งท่ีลูกคาตองการซ้ือ (Objectives) เปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑ ดังนี้ ตองการคุณสมบัติพรอมท้ังองคประกอบของ
ตัวสินคาและมีความแตกตางของคูแขง 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
Why does the consumer buy? 

มีจุดประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคานั้นเพ่ือ
ตอบสนองในความตองการทางดานรางกายและดานจิตวิทยาท่ี
จะตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
Who participates in the buying? 

ดานบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) จะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ ท่ีประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ท่ีมีท้ัง
ผูซ้ือและผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
When does the consumer buy? 

เม่ือมีโอกาสในการซ้ือ (Occasions) โดยในชวงเดือนใดของป 
หรือชวงฤดูกาลใดของป 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
Where does the consumer buy? 

ชองทาง (Outlets) ท่ีมีผูบริโภคทําการซ้ือนั้น เชน
หางสรรพสินคา รานขายของชํา ซุปเปอรมารเก็ต 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
How does the consumer buy? 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) จะประกอบไปดวย 
การรับรูถึงปญหา หารหาขอมูล การประเมินผล การตัดสินใจซ้ือ 
และความรูสึกหลังการซ้ือ 

ท่ีมา : ปณิศา (2548) 
 
2.8 ตลาดและการตลาด 
 ตามพจนานุกรม ไดใหความหมายของคําวา “ตลาด” หมายถึง สถานท่ีซ่ึงปรกติจัดไวใหผูคาใชเปน 
ท่ีชุมนุม เพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือ
ปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้ง
คราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

การตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการไปยังลูกคา การตลาด 
อาจถูกตีความวาเปนศิลปะแหงการขายสินคาในบางครั้ง แตการขายนั้นเปนเพียงสวนเล็ก ๆ สวนหนึ่งของ
การตลาด 

การตลาดอาจ ถู กมองว า เ ป นหน า ท่ี ขอ งองค ก า รและกลุ ม กร ะบวนการ เ พ่ื อการผลิ ต  
การสงสินคาและการสื่อสารคุณคาไปยังลูกคา และการจัดการความสัมพันธตอลูกคา ในทางท่ีเปนประโยชนแก
องคการและผูถือหุน การจัดการการตลาดเปนศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย ตลอดจนการไดมาและการ
รักษาลูกคา ผานทางการจัดหาคุณคาของลูกคาท่ีเหนือกวา 
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2.9 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ; 4P) 

 ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงองคการใชรวมกัน 
เพ่ือสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย   
สินคา  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องคกรหรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)  มีมูลคา 
(Value)  ในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ
ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
          1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ  (Product differentiation)  และหรือ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน  (Competitive differentiation) 
               1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component)  
เชน ประโยชนพ้ืนฐาน  รูปรางลักษณะ  คุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  ตราสินคา  ฯลฯ 
               1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  (Product positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัท เพ่ือแสดงถึงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
               1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved)  ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหดียิ่งข้ึน 
               1.5 กลยุทธสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix)  และสายผลิตภัณฑ (Product line) 

2. ราคา (Price)  หมายถึง  มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนมา 
จาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) ผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น  ถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจะตอง
คํานึงถึง 
               2.1 การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น 
               2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
               2.3 การแขงขัน 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง  โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมายก็คือ สถาบันตลาด  สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา  ประกอบดวยการขนสง  
การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

   3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Chanel of distribution)  หมายถึง  เสนทางท่ีผลิตภัณฑ 
และหรือ กรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย
ผูผลิต  คนกลาง  ผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรม แสดงดังภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 ชองทางการจําหนายสินคาอยางงาย 

ผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม 

คนกลาง ผูผลิต 
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   3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูซ้ือ  เพ่ือสรางทัศนคติกับพฤติกรรมการซ้ือ  การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal 
selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ (Non personal selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย
ประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปนี้ 

   4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการและหรือ
ผลิตภัณฑ  บริการ  หรือความคิดท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  กลยุทธในการโฆษณาจะเก่ียวกับ 
(1) กลยุทธการสรางงานโฆษณา (Creative strategy) (2) กลยุทธสื่อ (Media strategy) 

   4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเก่ียวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling 
strategy) (2) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 

   4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริม 
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซ่ึงสามารถ
กระตุนความสนใจ  ทดลองใช  หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง  การสงเสริมการขาย
มี 3 รูปแบบ คือ 

   (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา  การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) 
   (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade promotion) 
   (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสรมิการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย (Sale force promotion) 
   4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาว 

เปนการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน  สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง  
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง   
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชามสัมพันธ 

   4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) เปน 
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆ  
ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซ้ือ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีเครื่องมือนี้
ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) โดยขายโดยใชแคตาลอค  
(4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
(ศิริวรรณและคณะ, 2539) 
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สวนประสมการตลาด (Marketing) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลาด
เปา 

หมาย 

 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 

- สินคาใหเลือกผลิตภัณฑ 
(Product Variety) 
- คุณภาพสินคา (Quality) 
- ลักษณะ (Feature) 
- การออกแบบ (Design) 
- ตราสินคา (Brand name) 
- การบรรจุหีบหอ (Packaging) 
- ขนาด (Size) 
- บริการ (Service) 
- การรับประกัน (Warranties) 
- การรับคืน (Returns) ฯลฯ 

- ราคาสินคาในรายการ (List Price) 
- สวนลด (Discounts) 
- สวนยอมให (Allowances) 
- ระยะเวลาการชําระเงิน Payment Period 
- ระยะเวลาการใหสินเชื่อ Credit Terms) ฯลฯ 

  
การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

หรือการสื่อสารการตลาด 
- ชองทาง 
- ความครอบคลุม (Coverage) 
- การเลือกคนกลาง (Assortment) 
- ทําเลท่ีตั้ง (Location) 
- การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาออกสูตลาด 
(Marketing logistics) 
- สินคาคงเหลือ (Inventory) 
- การขนสง (Transportation) 
- การคลังสินคา (Warehousing) 

- การโฆษณา (Advertising) 
- การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) 
- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
- การใหขาวและประชาสัมพันธ 
- การตลาดทางตรง และการตลาดเชื่อมตรง 
(Online Marketing) ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 2.6 สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ท่ีมา : ศิริวรรณและคณะ (2543) 
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บทที่ 3 
วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 

 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด
พิษณุโลก โดยผูศึกษาไดแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีการศึกษาคนควา  ซ่ึงประกอบดวย จํานวนกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดงนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีทําการศึกษาเปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4,399 ราย โดยใช

ขอมูลการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประจําป พ.ศ. 2561 
กลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane อางใน บุญธรรม (2546)  

 
 
โดยมีสูตรคํานวณดังนี้                         n =     N   

                                        1 + N(e)2 
 
 

โดยท่ี 
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร (จํานวน 4,399 ราย) 
e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง กําหนดการคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ

รอยละ 5 หรือ 0.05 
ดังนั้น เม่ือแทนคาสูตร จะไดจํานวนตัวอยาง (n) ท่ีใชในการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 366.67 ราย 

หรือไมนอยกวา 367 ราย 
 

วิธีการสุมตัวอยาง โดยการใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi – stage random sampling) (สําเริง 
และสุวรรณ, 2538) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการสําหรับการศึกษา และเปนกลุม
ตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรท้ังหมด ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเลือกอําเภอตัวอยาง  ใชวิธีสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค (purposive 
sampling) โดยเปนอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9 อําเภอ 

 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดสัดสวน ของตัวอยางแตละกลุมจากจํานวนตัวอยางท่ีไดกําหนดไว 367 
ราย โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ ใหไดจํานวนตัวอยางท่ีตองการศึกษา แสดงดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนตัวอยางท่ีนอยท่ีสุดของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีจะใชในการศึกษาตามสัดสวนรายอําเภอ 

อําเภอ ประชากร (ราย) ตัวอยาง (ราย) 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 326 27 
อําเภอนครไทย   1,485 124 
อําเภอชาติตระการ  613 51 
อําเภอบางระกํา 182 15 
อําเภอบางกระทุม 314 26 
อําเภอพรหมพิราม 382 32 
อําเภอวัดโบสถ   640 53 
อําเภอวังทอง 343 29 
อําเภอเนินมะปราง 114 10 

รวม 4,399 367 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ใชวิธีสุมแบบงาย (simple random sampling) โดยนําบัญชีรายชื่อเกษตรกร 
ผูเลี้ยงโคเนื้อท้ังหมด  ซ่ึงเรียงลําดับไวแลว มาสุมเลือกโดยใชตารางเลขสุม (Tables of random sampling 
numbers) ของ M. G. Kendall and B. Babington Smith อางถึงใน สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอด
เทคโนโลยี (2546) 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ชนิดของเครื่องมือ การศึกษาครั้ งนี้ ใช เครื่องมือแบบสัมภาษณ ( interview schedule)  
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ใหไดขอมูลถูกตองครบถวน สาเหตุ
ท่ีใชแบบสัมภาษณเพราะวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีขอจํากัดและขาดทักษะในดานการอานและเขียนหนังสือ 

การสรางเครื่องมือ ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา จากเอกสารผลงาน
การวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของ
การศึกษา และกรอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ 

การจัดทําแบบสัมภาษณและการทดสอบเครื่องมือ (Pre-test) ในการจัดทําแบบสัมภาษณท่ี
ประกอบดวยคําถามและคําตอบท่ีตองการ  เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษาอยางครบถวนไดจากการตรวจ
เอกสารตางๆ หลังจากนั้น ไดทําการทดสอบเครื่องมือ เพ่ือประเมินความตรงของเนื้อหา  โดยนําแบบสัมภาษณ
ท่ีสรางข้ึนไปทดสอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย เพ่ือพิจารณาความยากงาย
ของเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถามและคําแนะนําเพ่ิมเติมท่ีจะไดจากผูใหสัมภาษณ  เพ่ือความสมบูรณของ
แบบสัมภาษณและขอมูลท่ีตองการ  เสร็จแลวทําการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ  ทําการ
ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางใหมีความสมบูรณและมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะของเครื่องมือ  การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (interview 
schedule) ท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (close ended questions) โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
  สวนท่ี 2 พฤติกรรมของเกษตรกรในการซ้ือโคเนื้อ 
  สวนท่ี 3 ปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโคเนื้อ 
  สวนท่ี 4 ความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก 
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คําถามเก่ียวกับปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร และความพึงพอใจ
ในการซ้ือโคในจังหวัดพิษณุโลกไดประยุกตใชวิธีการวัดทัศนคติตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) อางถึงใน  
สุชาติ (2532) โดยกําหนดเปนระดับ ดังนี้ 
  มากท่ีสุด/คาดหวังมากท่ีสุด  กําหนดคาคะแนนเปน  5 
  มาก/คาดหวังมาก   กําหนดคาคะแนนเปน  4 
  ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง  กําหนดคาคะแนนเปน  3 
  มากนอย/คาดหวังนอย   กําหนดคาคะแนนเปน  2 
  ไมมีปญหา/ไมคาดหวัง   กําหนดคาคะแนนเปน  1 
 
3.3 การเก็บขอมูลและการรวบรวม  
 ใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูล  โดยมีการชี้แจงการเก็บขอมูล ใหกับเจาหนาที่ที่สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน  ซึ่งจะชวยใหการเก็บขอมูลถูกตอง ครบถวน และ 
ตรงตามเวลากําหนด โดยดําเนินแจกแบบสอบถามในการประชุมกํานันผูใหญบาน การประชุมอบรมชี้แจง
ใหความรูเกษตรกร หรือดําเนินการพรอมกิจกรรมการสํารวจสัตวของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
 
3.4 การวิเคราะหและการรายงาน 

การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรและสวนท่ี 2 พฤติกรรมของเกษตรกรในการ
ซ้ือโคเนื้อ ดําเนินการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลท่ีไดมาลงรหัสเชิงปริมาณ  โดยการใหคาเปนตัวเลข
ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลและใช
สถิติ คาความถ่ี และคารอยละ  

การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 3 ปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโคเนื้อ และสวนท่ี 4 
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรดําเนินการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลท่ีไดมาลง
รหัสเชิงปริมาณ  โดยการใหคาเปนตัวเลขทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปน
เครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงการเปรียบเทียบความหมาย 
โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงในการเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย ตามแบบของอุทุมพร 
อางถึงในประภัสสร (2544) โดยกําหนดดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง   4.21 - 5.00   มากท่ีสุด/คาดหวังมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง   3.41 - 4.20   มาก/คาดหวังมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง   2.61 - 3.40   ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง   1.81– 2.60  นอย/คาดหวังนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง   1.00– 1.80  ไมมี/ไมคาดหวัง 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณผล 

 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

โคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกอําเภอของ
จังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนท่ีกําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย ซ่ึงไดรับความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ทุกอําเภอในจังหวัดพิษณุโลก ในการสํารวจขอมูลตามแผนงานราชการ การออกตรวจติดตาม งานราชการท่ี
ปฏิบัติเปนประจํา โดยสามารถเก็บขอมูลจากเกษตรกรจํานวนท้ังสิ้น 397 ราย แยกเปนอําเภอ 9 อําเภอ  
ตามตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลขอมูลท่ีทําการสํารวจตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

อําเภอ ประชากร (ราย) เปาหมาย (ราย) ผลสํารวจ (ราย) 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 326 27 31 
อําเภอนครไทย   1,485 124 125 
อําเภอชาติตระการ  613 51 54 
อําเภอบางระกํา 182 15 15 
อําเภอบางกระทุม 314 26 33 
อําเภอพรหมพิราม 382 32 36 
อําเภอวัดโบสถ   640 53 57 
อําเภอวังทอง 343 29 32 
อําเภอเนินมะปราง 114 10 14 

รวม 4,399 367 397 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐาน อาชีพ การศึกษา รายได และการเลี้ยงโคเนื้ของ
เกษตรกรเปาหมาย 

ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 63.0 และเพศหญิงรอยละ 37.0 มีอายุต่ํากวา 20 ป 
รอยละ 0.8 อายุ 20-29 ป รอยละ 11.3 อายุ 30-39 ป รอยละ 25.4 อายุ 40-49 ป รอยละ 33.2 อายุ 50-59 
ป รอยละ 24.2 และอายุมากกวา 60 ป รอยละ 5.0 มีอาชีพหลักเก่ียวกับการเกษตร รอยละ 71.0 รับจางท่ัวไป 
รอยละ 19.4 คาขาย รอยละ 5.0 ลูกจางบริษัท รอยละ 2.0 และพนักงาน/ขาราชการ รอยละ 2.5 มีการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 51.9 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รอยละ 30.5 อนุปริญญา/ปวส.  
รอยละ 13.9 ปริญญาตรีรอยละ 3.3 และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 0.5 มีประสบการณการเลี้ยงโคเนื้อ 
นอยกวา 1 ป รอยละ 11.3 ประสบการณ 1-2 ป รอยละ 22.7 ประสบการณ 3-4 ป รอยละ 26.7 
ประสบการณ 5-6 ป รอยละ 17.1 ประสบการณ 7-8 ป รอยละ 6.3 และประสบการณมากกวา 8 ป รอยละ 
15.9 มีรายไดรวมทุกกิจกรรมเฉลี่ยตอป ต่ํากวา 100,000 บาท รอยละ 34.0 รายไดระหวาง 100,001-
200,000 บาท รอยละ 41.6 รายไดระหวาง 200,001-300,000 บาท รอยละ 22.9 รายไดระหวาง 300,001-
400,000 บาท รอยละ 0.5 รายไดระหวาง 400,001-500,000 บาท รอยละ 0.8 และรายไดมากกวา 500,000 บาท 
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รอยละ 0.3 มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 1-2 คน รอยละ 36.5 จํานวน 3-4 คน รอยละ 45.1 จํานวน 5-6 คน 
รอยละ 14.4 และมากกวา 6 คน รอยละ 4.0 ในฟารมมีโคเนื้อ 1-20 ตัว รอยละ 74.3 โคเนื้อ 21-100 ตัว  
รอยละ 20.7 โคเนื้อ 101-200 ตัว รอยละ 4.8 และโคเนื้อมากกวา 200 ตัว รอยละ 0.3 มีการปลูกพืชอาหารสัตว 
นอยกวา 1 ไร รอยละ 25.2 ปลูกพืชอาหารสัตว 1 ไรแตไมเกิน 5 ไร รอยละ 47.4 ปลูกพืชอาหารสัตว 5 ไร ถึง 
10 ไร รอยละ 18.6 และปลูกพืชอาหารสัตวมากกวา 10 ไร รอยละ 8.6 ตามตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรท่ีเขารับการสํารวจ                                             (n=397) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
1) เพศ 

  - ชาย 250 63.0 
- หญิง 147 37.0 

    2) อายุ 
  - ต่ํากวา 20 ป 3 0.8 

- 20 - 29 ป 45 11.3 
- 30 - 39 ป 101 25.4 
- 40 - 49 ป 132 33.2 
- 50 - 59 ป 96 24.2 
- มากกวา 60 ป 20 5.0 

3) อาชีพหลัก 
  - การเกษตร 282 71.0 

- รับจางท่ัวไป 77 19.4 
- คาขาย 20 5.0 
- ลูกจางบริษัท 8 2.0 
- พนักงาน/ขาราชการ 10 2.5 

    4) ระดับการศึกษา 
  - ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 206 51.9 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 121 30.5 
- อนุปริญญา/ปวส. 55 13.9 
- ปริญญาตรี 13 3.3 
- สูงกวาปริญญาตรี 2 0.5 

5) ประสบการณเล้ียงโค 
  - นอยกวา 1 ป 45 11.3 

- 1-2 ป 90 22.7 
- 3-4 ป 106 26.7 
- 5-6 ป 68 17.1 
- 7-8 ป 25 6.3 
- มากกวา 8 ป 63 15.9 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ)                                                                                             (n=397) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
6) รายไดรวมทุกกิจกรรมเฉล่ียตอป 

  - ต่ํากวา 100,000 บาท/ป 135 34.0 
- 100,001 – 200,000 บาท/ป 165 41.6 
- 200,001 – 300,000 บาท/ป 91 22.9 
- 300,001 – 400,000 บาท/ป 2 0.5 
- 400,001 – 500,000 บาท/ป 3 0.8 
- มากกวา 500,000 บาท/ป 1 0.3 

    7) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
  - 1-2 คน 145 36.5 

- 3-4 คน 179 45.1 
- 5-6 คน 57 14.4 
- มากกวา 6 ข้ึนไป 16 4.0 

    8) จํานวนโคเนื้อในฟารม 
  - 1-20 ตัว 295 74.3 

- 21-100 ตัว 82 20.7 
- 101-200 ตัว 19 4.8 
- มากกวา 201 ตัว 1 0.3 

9) จํานวนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว 
  - นอยกวา 1 ไร 100 25.2 

- 1 ไร แตไมเกิน 5 ไร 188 47.4 
- 5 ไร ถึง 10 ไร 75 18.6 
- มากกวา 10 ไร 34 8.6 

 
สวนท่ี 2  พฤติกรรมของเกษตรกรในการซ้ือโคเนื้อ เพ่ือทราบขอมูลพฤติกรรม เหตุผลความจําเปน ชวงเวลา 

ความถ่ี จํานวน หลักการพิจารณา และราคา ในการซ้ือโคเนื้อ 
 
 เกษตรกรมีวัตถุประสงคในการซ้ือโคเนื้อเพ่ือเลี้ยงเปนพอแมพันธุผลิตลูก รอยละ 42.3 เลี้ยงเปน 
โครุนหรือโคขุน รอยละ 36.8 และซ้ือมาและขายไป รอยละ 20.9 ซ้ือโคเนื้อแบบไมกําหนดชวงเวลาในการซ้ือ 
รอยละ 52.4 และกําหนดชวงเวลา รอยละ 47.6 แบงเปนซ้ือในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4 
ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม รอยละ 26.5 ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม รอยละ 21.7 และชวงเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน รอยละ 17.4 ท้ังนี้อาจเก่ียวของกับรายไดจากอาชีพทางการเกษตรท่ีมีรายไดเปนชวงเวลา เชน 
การทําขาวนาป ขาวนาปรัง หรือการทําไรตางๆ เกษตรกรซ้ือโคเนื้อครั้งละ 1-2 ตัว รอยละ 64.5 ครั้งละ 3-5 ตัว 
รอยละ 24.9 ครั้งละ 6-8 ตัว รอยละ 8.1 และครั้งละมากกวา 8 ตัว รอยละ 2.6 โดยการซ้ือครั้งละจํานวนนอย
สอดคลองกับรายไดรวมทุกกิจกรรมตอปของเกษตรกรท่ีมีรายไดไมสูงนัก (100,001 – 200,000 บาทตอป) 
ท้ังนี้ไดสอดคลองกับทฤษฎีของ kotler อางอิงใน ธนวรรณ และคณะ (2547) กลาววา สิ่งเราภายนอกของ
ผูบริโภคแบงเปน 2 สวนคือ สิ่งเราทางการตลาดซ่ึงควบคุมได แตอีกสวนหนึ่งคือสิ่งเราท่ีเปนปจจัยเก่ียวของกับ
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สิ่งแวดลอมตางๆ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได เชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง หรือวัฒนธรรม ท้ังนี้ปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือในชวงเวลาและปริมาณการซ้ือคือชวงเวลาการไดรับผลตอบแทนจากผลผลิตและ
รายไดตอปนั้นเอง ตามตารางท่ี 4.3  

ตารางท่ี 4.3 พฤติกรรมข้ันพ้ืนฐานในการซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก                    (n=397) 

 
พฤติกรรมของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

10) วัตถุประสงคหลักในการซ้ือโคเนื้อ   
- เพ่ือเปนพอแมพันธุผลิตลูก 168 42.3 
- เพ่ือเปนโครุนหรือขุน 146 36.8 
- เพ่ือซ้ือมาและขายไป 83 20.9 

11) ชวงเวลาท่ีซ้ือโคเนื้อ   
- ไมกําหนดชวงเวลาซ้ือ 208 52.4 
- กําหนดชวงเวลาซ้ือ 189 47.6 

 
     ชวงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ                    n=189 65 34.4 

 
     ชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม                     n=189 50 26.5 

 
     ชวงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม                      n=189 41 21.7 

 
     ชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน                  n=189 33 17.4 

12) จํานวนโคเนื้อท่ีซ้ือในแตละครั้ง   
- ครั้งละ 1-2 ตัว 256 64.5 
- ครั้งละ 3-5 ตัว 99 24.9 
- ครั้งละ 6-8 ตัว 32 8.1 
- ครั้งละ มากกวา 8 ตัว 10 2.6 

 
 การพิจารณาเลือกซ้ือโคเนื้อตามลักษณะทางกายภาพ พบวา เกษตรกรพิจารณาดานพันธุกรรม
ประกอบการซ้ือโคเนื้อ รอยละ 89.2 แบงเปนพิจารณาบางแตข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนประกอบ รอยละ 36.7  
เลือกพันธุพ้ืนเมืองเปนหลัก รอยละ 25.7 เลือกพันธุลูกผสมยุโรปเปนหลัก รอยละ 13.6 และเลือกพันธุลูกผสม
ในไทยเปนหลัก รอยละ 24.0 สวนเกษตรกรไมพิจารณาดานสายพันธุเพราะใหความสําคัญในปจจัยอ่ืน รอยละ 
10.8 มีการพิจารณาเลือกโคขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ 66.5 ไมพิจารณาขนาดเพราะใหความสําคัญ 
ในปจจัยอ่ืน รอยละ 18.6 เลือกขนาดใหญเสมอ รอยละ 9.8 และเลือกขนาดเล็กแตสมบูรณ รอยละ 5.0  
เลือกโคเนื้อนิสัยนิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 ไมพิจารณานิสัยและการแสดงออกของโคเนื้อเพราะใหความสําคัญ
ในปจจัยอ่ืน รอยละ 34.8 เลือกโคเนื้อแคบังคับสัตวได รอยละ 29.7 เลือกโคเนื้อท่ีผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ 
42.1 เลือกแบบไมมีแผลขนาดใหญหรือกอนเนื้อ รอยละ 37.5 ไมพิจารณารูปลักษณภายนอก รอยละ 20.4 
เลือกโคเนื้อสภาพปานกลางมีสุขภาพดีสมประกอบ รอยละ 64.0 เลือกสภาพอวนใหญมีสุขภาพดีสมประกอบ 
รอยละ 28.5 และเลือกสภาพผอมแตตองมีสุขภาพดีสมประกอบ รอยละ 7.6 ตามตารางท่ี 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 การพิจารณาเลือกซ้ือโคเนื้อตามลักษณะทางกายภาพ                                     (n=397) 

 
ปจจยัทางกายภาพของโคเนื้อ จํานวน รอยละ 

13) การพิจารณาดานพันธุกรรมโค   
- ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอ่ืน 43 10.8 
- พิจารณาดานสายพันธุประกอบการซ้ือโคเนื้อ 354 89.2 

 
     พิจารณาบางแตข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนประกอบ         n=354 130 36.7 

 
     เลือกพันธุพ้ืนเมืองเปนหลัก                            n=354 91 25.7 

 
     เลือกพันธุลูกผสมยุโรปเปนหลัก                       n=354 48 13.6 

 
     เลือกพันธุลูกผสมในไทยเปนหลัก                     n=354 85 24.0 

    14) การพิจารณาขนาดโค   
- ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอ่ืน 74 18.6 
- เลือกขนาดใหญเสมอ 39 9.8 
- เลือกขนาดกลางและสมบูรณ 264 66.5 
- เลือกขนาดเล็กแตสมบูรณ 20 5.0 

    15) การพิจารณา นิสัยและการแสดงออกของโค   
- ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอ่ืน 138 34.8 
- เลือกแคบังคับสัตวได 118 29.7 
- เลือกนิสัยนิ่งและเชื่อง 141 35.5 

    16) รูปลักษณะภายนอก   
- ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอ่ืน 81 20.4 
- ไมมีแผลขนาดใหญหรือกอนเนื้อ 149 37.5 
- ผิวขนสวยไรตําหน ิ 167 42.1 

    17) สภาพสัตว   
- สภาพผอมแตตองมีสุขภาพดีสมประกอบ 30 7.6 
- สภาพปานกลางมีสุขภาพดีสมประกอบ 254 64.0 
- 
 

สภาพอวนใหญมีสุขภาพดีสมประกอบ 
 

113 
 

28.5 
 

 
 พฤติกรรมการซ้ือและราคาโคเนื้อแตละประเภทของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก พบวาเคยซ้ือโคพอ
พันธุพรอมผสม รอยละ 47.1 โดยซ้ือในราคานอยกวา 30,000 บาท รอยละ 35.3 ซ้ือราคา 30,001-40,000 
บาท รอยละ 42.2  ซ้ือราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 11.2 ซ้ือราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.6 
และซ้ือราคามากกวา 60,000 บาท รอยละ 2.7 เกษตรกรเคยซ้ือโคเพ่ือใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 โดยซ้ือ 
ราคานอยกวา 30,000 บาท รอยละ 37.2 ซ้ือราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 43.7 ซ้ือราคา 40,001-
50,000 บาท รอยละ 9.6 ซ้ือราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.4 และซ้ือราคามากกวา 60,000 บาท  
รอยละ 1.1 เกษตรกรเคยซ้ือโคแมพันธุพรอมลูกติด รอยละ 58.4 โดยซ้ือในราคานอยกวา 30,000 บาท  
รอยละ 24.1 ซ้ือราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 53.9 ซ้ือราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 12.5  
ซ้ือราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.6 และซ้ือราคามากกวา 60,000 บาท รอยละ 0.9 เกษตรกรเคยซ้ือ
โคสาวเพ่ือเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 โดยซ้ือในราคานอยกวา 20,000 บาท รอยละ 42.5 ซ้ือราคา 20,001-
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30,000 บาท รอยละ 44.4 ซ้ือราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 10.8 ซ้ือราคา 40,001-50,000 บาท  
รอยละ 1.5 และซ้ือราคามากกวา 50,000 บาท รอยละ 0.8 เกษตรกรเคยซ้ือลูกโคหยานม รอยละ 59.0  
โดยซ้ือในราคานอยกวา 50,000 บาท รอยละ 15.0 ซ้ือราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7 ซ้ือราคา 
10,001-15,000 บาท รอยละ 19.6 ซ้ือราคา 15,001-20,000 บาท รอยละ 13.7 และซ้ือราคามากกวา 
20,000 บาท รอยละ 6.0 เกษตรกรเคยซ้ือโคพรอมขุน รอยละ 58.5 โดยซ้ือในราคานอยกวา 20,000 บาท 
รอยละ 37.0 ซ้ือราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0 ซ้ือราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 7.8  
ซ้ือราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 2.2 และไมมีเกษตรกรซ้ือในราคามากกวา 50,000 บาท ตามตารางท่ี 
4.5 

ตารางท่ี 4.5 ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก (n=397) 

 
ปจจัยดานราคา จํานวน รอยละ 

18) โคใชเปนพอพันธุพรอมผสม   
- ไมเคยซ้ือ 210 52.9 
- เคยซ้ือ 187 47.1 

 
     นอยกวา 30,000 บาท                       n=187 66 35.3 

 
     30,001-40,000 บาท                        n=187 79 42.2 

 
     40,001-50,000 บาท                        n=187 21 11.2 

 
     50,001-60,000 บาท                        n=187 16 8.6 

 
     มากกวา 60,000 บาท                       n=187 5 2.7 

    29) โคใชเปนแมพันธุ   
- ไมเคยซ้ือ 136 34.3 
- เคยซ้ือ 261 65.7 

 
     นอยกวา 30,000 บาท                       n=261 97 37.2 

 
     30,001-40,000 บาท                        n=261 114 43.7 

 
     40,001-50,000 บาท                        n=261 25 9.6 

 
     50,001-60,000 บาท                        n=261 22 8.4 

 
     มากกวา 60,000 บาท                       n=261 3 1.1 

    20) โคแมพันธุพรอมลูกติด   
- ไมเคยซ้ือ 165 41.6 
- เคยซ้ือ 232 58.4 

 
     นอยกวา 30,000 บาท                       n=232 56 24.1 

 
     30,001-40,000 บาท                        n=232 125 53.9 

 
     40,001-50,000 บาท                        n=232 29 12.5 

 
     50,001-60,000 บาท                        n=232 20 8.6 

 
     มากกวา 60,000 บาท                       n=232 2 0.9 
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ตารางท่ี 4.5      (ตอ)                                                                                       (n=397) 

 
ปจจัยดานราคา จํานวน รอยละ 

21) โคสาวเพ่ือเปนแมพันธุ   
- ไมเคยซ้ือ  138 34.7 
- เคยซ้ือ 259 65.3 

 
     นอยกวา 20,000 บาท                       n=259 110 42.5 

 
     20,001-30,000 บาท                        n=259 115 44.4 

 
     30,001-40,000 บาท                        n=259 28 10.8 

 
     40,001-50,000 บาท                        n=259 4 1.5 

 
     มากกวา 50,000 บาท                       n=259 2 0.8 

    22) ลูกโคหยานม   
- ไมเคยซ้ือ  163 41.0 
- เคยซ้ือ 234 59.0 

 
     นอยกวา 5,000 บาท                        n=234  35 15.0 

 
     5,001-10,000 บาท                          n=234 107 45.7 

 
     10,001-15,000 บาท                        n=234 46 19.6 

 
     15,000-20,000 บาท                        n=234 32 13.7 

 
     มากกวา 20,000 บาท                        n=234 14 6.0 

23) โคพรอมขุน   
- ไมเคยซ้ือ  165 41.5 
- เคยซ้ือ 232 58.5 

 
     นอยกวา 20,000 บาท                        n=232 86 37.0 

 
     20,001-30,000 บาท                         n=232 123 53.0 

 
     30,001-40,000 บาท                         n=232 18 7.8 

 
     40,001-50,000 บาท                         n=232 5 2.2 

 
     มากกวา 50,000 บาท                        n=232 0 0.0 

 
 พฤติกรรมการซ้ือจากแหลงจําหนายและการซ้ือซํ้าของเกษตรกร พบวาเลือกซ้ือโคตามตลาดนัด 
โค-กระบือ รอยละ 52.4 ซ้ือตามเกษตรกรเครือขายรอยละ 33.0 เลือกซ้ือในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) รอยละ 13.6 
และซ้ือจากการสื่อสารผานทางระบบตางๆ ไดแก โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน รอยละ 1.0 เกษตรกร 
จะเขาถึงแหลงผูขายเปนลําดับแรกจากผูคารายเดิม รอยละ 46.6 จากเครือขายท่ีรูจัก รอยละ 50.6 จากกํานัน/
ผูใหญบาน/ปราชญชาวบาน รอยละ 1.5 และจากเจาหนาท่ีหนวยงานราชการ รอยละ 1.3 และ พบวา เคยซ้ือ
ซํ้าจากผูขายรายเดิมเพราะพอใจในสินคา รอยละ 59.9 เคยซ้ือซํ้าเพราะเปนคูคารายเดียวท่ีรูจักรอยละ 16.1 
ไมเคยซ้ือซํ้าจากผูขายรายเดิม เพราะไมสามารถซ้ือจากรายอ่ืน รอยละ 16.1 ไมเคยซ้ือ เพราะไมพอใจในสินคา 
รอยละ 7.6 และไมเคยซ้ือเนื่องจากเปนพอคาขาจร รอยละ 0.3 โดยจะเห็นวาเกษตรกรตัดสินใจซ้ือซํ้าเพราะ
พอใจในสินคามากกวาการซ้ือซํ้าเพราะเปนคูคารายเดียว ท้ังนี้ อดุล จาตุรงคกุล (2545) ไดอธิบายถึงโมเดล
กระบวนการตัดสินใจซ้ือซํ้ามีอยู 2 สาเหตุ คือ การซ้ือซํ้าเนื่องจากตระหนักถึงปญหาและตัดสินใจแกโดย 
การเลือกซ้ือสินคาชนิดเดิม กับการซ้ือซํ้าท่ีเกิดจากนิสัยท่ีจะทําใหการติดสินใจงายข้ึนและทําใหผูบริโภคจัดการ
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กับชีวิตไดงายข้ึนกลาวคือการซ้ือโคเนื้อเปนการใชเงินจํานวนมากเม่ือเทียบกับรายไดท้ังปการเปลี่ยนคูคาราย
ใหมหรือหาขอมูลใหมอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไดสินคาไมตรงตามท่ีคาดหวัง จึงตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการซ้ือซํ้า 
ซ่ึงเปนสินคาท่ีพบและสัมผัสแลววาดีจริงนั้นเอง ตามตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 ปจจัยแหลงท่ีซ้ือและกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร(n=297) 

 
ปจจัยดานแหลงท่ีซ้ือและกิจกรรมสงเสริมการขาย จํานวน รอยละ 

24) แหลงการจัดซ้ือโคเนื้อท่ีตัดสินใจซ้ือเปนลําดับแรก   
- ตลาดนัดโค-กระบือ 208 52.4 
- กลุมเกษตรกร 131 33.0 
- เลือกซ้ือในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) 54 13.6 
- จากการสื่อสารผานทางระบบตางๆ 4 1.0 

 
(เชน โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน) 

  25) ทานเขาถึงแหลงขอมูลผูขายทางใดเปนลําดับแรก   
- ผูคารายเดิม  185 46.6 
- เครือขายท่ีรูจัก 201 50.6 
- กํานัน/ผูใหญบาน/ปราชญชาวบาน  6 1.5 
- เจาหนาท่ีหนวยงานราชการ 5 1.3 
- อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 

  26) ทานเคยซ้ือโคเนื้อซํ้าจากผูผลิตรายเดิมหรือไม เพราะอะไร   
- เคย เพราะเปนคูคารายเดียวท่ีรูจัก 64 16.1 
- ไมเคย เพราะ เพราะสามารถซ้ือจากรายอ่ืน 64 16.1 
- เคย เพราะพอใจในสินคา 238 59.9 
- ไมเคย เพราะไมพอใจในสินคา 30 7.6 
- เคย เพราะ........................................... 0 0.0 
- ไมเคย เพราะ.........ซ้ือจากพอคาขาจร............. 1 0.3 

    
 
 การพิจารณาแบบหลายปจจัยในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร โดยสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 
1 ขอ พบวา เกษตรกรใหความสําคัญดานพันธุโค รอยละ 82.4 อายุ รอยละ 68.5 น้ําหนัก 67.3 รอยตําหนิ/
บาดแผล รอยละ 56.7 และสวนสูง รอยละ 45.8 ท้ังนี้สอดคลองกับการพิจารณาเลือกโคเนื้อตามลักษณะ
กายภาพ พบวาเกษตรกรพิจารณาดานพันธุกรรม ขนาดและรูปลักษณภายนอกของโค เพราะลักษณะ 
ทางกายภาพเปนลักษณะท่ีผูซ้ือสามารถรับรูและพิจารณาขอมูลไดทันที เกษตรกรใหความสําคัญดานสีผิวโค 
รอยละ 29.0 มาตรฐานการเลี้ยง รอยละ 28.5 ท่ีตั้งฟารม รอยละ 20.4 และรอบอก รอยละ 19.1 ท้ังนี้อาจเปน
เพราะขอมูลดังกลาวอาจไมมีความสําคัญหรือผูซ้ือไมสามารถรับรูและพิจารณาไดทันที ตองใชขอมูลหรือ
ระยะเวลาการตรวจสอบมากข้ึน เปนไปตามแนวทางการแบบจํากัดขอบเขตของผูบริโภคของ อดุลย (2545)  
ท่ีกลาววา การซ้ือแบบเพ่ือแกไขแบบจํากัดขอบเขต (Limit Problem Solving : LPS) ซ่ึงเปนการซ้ือท่ีถูกทําให
งายข้ึน โดยการลดจํานวนแหลงขาวสารลง ลดขาวสาร ลดทางเลือก ลดเวลาท่ีจะเลือก และลดเกณฑในการ
ประเมินคาลง โดยขอบเขตการตัดสินใจซ้ือมักใชในการซ้ือสินคาประจําวันหรือการซ้ือในบางโอกาส 
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ตารางท่ี 4.7 การพิจารณาแบบหลายปจจัยในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกร                (n=397) 

 ปจจัยดานสินคา ความถี่ท่ีเลือก รอยละ 
พันธุโค 327 82.4 
พันธุประวัติ 167 42.1 
อายุ 272 68.5 
น้ําหนัก 267 67.3 
สวนสูง 182 45.8 
รอบอก  76 19.1 
มาตรฐานการเลี้ยง 113 28.5 
ท่ีตั้งฟารม 81 20.4 
สผีิวโค 115 29.0 
รอยตําหนิ/บาดแผล 225 56.7 
อ่ืนๆ (ระบุ) ตามความชอบ 1 0.3 

 
สวนท่ี 3  ปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นดานปจจัยการตลาด

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโคเนื้อ  
  
 ปจจัยดานสินคาเกษตรกรมีความคิดเห็นวา อายุโค และการเลี้ยงดูกอนจําหนาย มีผลตอระดับ 
การตัดสินใจซ้ือในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41 และ 3.41 ตามลําดับ) พันธุกรรมและพันธุประวัติมีผลตอ
ระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 3.39 ตามลําดับ) ปจจัยดานราคา
เกษตรกรมีความคิดเห็นวา ราคาถูกท่ีสุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ และ
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย มีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.03  3.37  
3.37  3.37  และ 3.07 ตามลําดับ) ปจจัยดานชองทางการจําหนายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลือกซ้ือ
จากกลุมเกษตรกรมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) เลือกซ้ือจากตลาดนัดโค-กระบือ 
เลือกซ้ือภายในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) เลือกซ้ือจากเครือขายท่ีเคยซ้ือ และหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตมีผลตอ 
การตัดสินใจในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17  3.35  2.88  และ 2.62 ตามลําดับ) ปจจัยดานกิจกรรม
สงเสริมการขายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การใหขอมูลสินคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน การให
ขอมูลผูขายหรือกลุมผูขาย และการไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซ้ือ อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
3.31  3.30  3.12  และ 3.21 ตามลําดับ) จะเห็นไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันในระดับปานกลางถึงมากเปนไปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก
นัก ท้ังอาจเปนเพราะลักษณะของเกษตรกรผูซ้ือเปนเกษตรกรรายยอยเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริม มีรายไดนอย 
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือโคเนื้อในแตละปนอยครั้งๆละจํานวนนอย ซ่ึงเปนการซ้ือท่ีใชขอมูลเพ่ือการเลือก
และระยะเวลาในการตัดสินใจนอย จึงมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาซํ้า ยกตัวอยาง เชน การกระตุนปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดวยการนําเสนอสายพันธุใหมๆ การลดราคาเพ่ือเปดฐานลูกคาใหม หรือการเปดชองทาง
การจําหนายใหม อาจมีผลตอการตัดสินใจซ้ือแคในระดับปานกลาง แตกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือสรางการ
รับรูในสินคาและสงเสริมใหมีการซ้ือซํ้าจะชวยพัฒนาการตลาดโคเนื้อของผูผลิตได ตามตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ                        (n=397) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
รอยละของความถี่การตัดสินใจ 

เฉล่ีย ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ปจจัยดานสินคา        
พันธุกรรม 1.8 16.1 43.3 32.0 6.8 3.26±0.87 ปานกลาง 
พันธุประวัติ 0.8 5.3 51.9 39.0 3.0 3.39±0.67 ปานกลาง 
อายุ 0.3 3.8 53.4 40.3 2.3 3.41±0.61 มาก 
การเลี้ยงดูกอนจําหนาย 0.5 7.3 48.4 38.8 5.0 3.41±0.72 มาก 

ปจจัยดานราคา        
ราคาถูกท่ีสุดเพียงอยางเดียว 3.5 17.1 55.9 20.2 3.3 3.03±0.80 ปานกลาง 
ราคาตอน้ําหนัก 1.0 6.8 49.9 39.3 3.0 3.37±0.70 ปานกลาง 
ราคาตอขนาดตัว 1.0 5.0 53.9 36.3 3.8 3.37±0.69 ปานกลาง 
ราคาตออายุ 0.3 7.3 51.9 36.3 4.3 3.37±0.69 ปานกลาง 
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย 3.0 14.1 56.7 25.7 0.5 3.07±0.73 ปานกลาง 

ปจจัยดานชองทางจําหนาย        
เลือกซ้ือจากตลาดนัดโคกระบือ 3.8 13.4 53.7 20.9 8.3 3.17±0.89 ปานกลาง 
เลือกซ้ือจากกลุมเกษตรกร 0.8 5.5 48.9 41.1 3.8 3.42±0.69 มาก 
เลือกซ้ือภายในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) 1.0 4.8 56.7 33.8 3.8 3.35±0.68 ปานกลาง 
เลือกซ้ือจากเครือขายท่ีเคยซ้ือ 13.4 13.6 45.6 26.4 1.0 2.88±0.98 ปานกลาง 
หาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 21.4 15.9 42.3 19.6 0.8 2.62±1.05 ปานกลาง 

ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการขาย        
การใหขอมูลสินคา 0.8 11.6 49.4 32.7 5.5 3.31±0.78 ปานกลาง 
การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน 0.5 9.8 54.2 30.2 5.3 3.30±0.74 ปานกลาง 
การใหขอมูลผูขาย/กลุมผูขาย 0.3 13.6 61.2 24.2 0.8 3.12±0.64 ปานกลาง 
การไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซ้ือ 0.8 9.6 59.4 28.2 2.0 3.21±0.67 ปานกลาง 

       
 

หมายเหตุ      ระดับในการตัดสินใจ 1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก และ 5 มากท่ีสุด 

 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือทราบผลตอบรับของ
เกษตรกรเม่ือไดมีการซ้ือโคเนื้อ 
 

เกษตรกรมีความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อจาก ขนาดโค น้ําหนักโค และความเหมาะสมของราคา 
โคเนื้อ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.44  3.44 และ 3.43 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ  
พันธุประวัติ ประเภทของโคท่ีตองการมีมากพอใหเลือกซ้ือ ภาพรวมโคเนื้อท่ีไดซ้ือ คาใชจายเพ่ิมเติมในการซ้ือ
โคเนื้อ ระยะทางไปยังแหลงซ้ือ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซ้ือ และมาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ 
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.37  3.30  3.37  3.42  3.06  3.21  3.25  และ 3.36 ตามลําดับ)  
ตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจในไดซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก                     (n=397) 

ปจจัยความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ความหมาย 
1 2 3 4 5 

สายพันธุโค 0.0 10.6 51.6 28.2 9.6 3.37±0.80 ปานกลาง 
พันธุประวัติโค 0.5 6.8 56.9 33.5 2.3 3.30±0.65 ปานกลาง 
ขนาดโค 0.0 4.5 51.1 40.3 4.0 3.44±0.65 มาก 
น้ําหนักโค 0.0 5.5 49.6 40.3 4.5 3.44±0.67 มาก 
ประเภทโคท่ีตองการมีมากพอใหเลือกซ้ือ 0.0 7.3 54.9 31.0 6.8 3.37±0.72 ปานกลาง 
ภาพรวมโคเนื้อท่ีไดซ้ือ 0.0 4.3 56.4 32.5 6.8 3.42±0.68 ปานกลาง 
คาใชจายเพ่ิมเติมในการซ้ือโค  
เชน คาท่ี คานายหนา คาธรรมเนียม คาขนสง 1.0 16.1 61.0 19.4 2.5 3.06±0.70 ปานกลาง 
ระยะทางไปยังแหลงซ้ือโคเนื้อ 0.0 8.3 64.7 24.7 2.3 3.21±0.61 ปานกลาง 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซ้ือ 0.0 7.3 63.2 27.0 2.5 3.25±0.62 ปานกลาง 
มาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ 0.0 6.0 56.7 32.7 4.5 3.36±0.66 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของราคาโคเนื้อ 0.0 4.8 52.4 38.0 4.8 3.43±0.66 มาก 
หมายเหตุ      ระดับความพึงพอใจ 1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก และ 5 มากท่ีสุด 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโค

เนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเลือกซ้ือโคเนื้อ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกอําเภอของ
จังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนท่ีกําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย ซ่ึงไดรับความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
9 อําเภอในจังหวัดพิษณุโลก ในการสํารวจขอมูลตามแผนงานราชการ และการออกตรวจติดตามงานราชการท่ี
ปฏิบัติเปนประจํา จํานวนรวม 397 ราย พบวาเปนเพศชายรอยละ 63.0 เพศหญิง 37.0 มีอายุ 40-49 ป  
รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพเก่ียวกับการเกษตร รอยละ 71.0 มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  
รอยละ 51.9 มีประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ 3-4 ป มีรายได 100,001-200,000 บาท รอยละ 41.6  
มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน รอยละ 45.1 เลี้ยงโคเนื้อ 1-20 ตัว รอยละ 74.3 และปลูกพืชอาหารสัตว 
1 ไรแตไมเกิน 5 ไร รอยละ 47.4  

ในดานพฤติกรรมพบวาเกษตรกรซ้ือโคเนื้อแบบไมกําหนดชวงเวลา รอยละ 52.4 และกําหนดชวงเวลา 
รอยละ 47.6 ในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4 ในแตละครั้งซ้ือ 1-2 ตัว รอยละ 64.5 เกษตรกรมี
การพิจารณาดานสายพันธุประกอบการซ้ือ รอยละ 89.2 พิจารณาเลือกโคเนื้อขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ 
66.5 เลือกโคเนื้อท่ีมีลักษณะนิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 เลือกโคเนื้อท่ีมีผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ 42.1 และ
เลือกโคเนื้อสภาพปานกลางมีสุขภาพดีประกอบ รอยละ 64.0 เกษตรกรเคยซ้ือโคพอพันธุพรอมผสม รอยละ 
47.1 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 42.2 เคยซ้ือโคเพ่ือใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 ในราคา 30,001-
40,000 บาท รอยละ 43.7 เคยซ้ือโคแมพันธุพรอมลูกติด รอยละ 58.4 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 
53.9 เคยซ้ือโคสาวเพ่ือเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 ในราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 44.4 เคยซ้ือลูกโค
หยานม รอยละ 59.0 ในราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7 เคยซ้ือโคพรอมขุน รอยละ 58.5 ในราคา 
20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0 

ปจจัยดานสินคาเกษตรกรมีความคิดเห็นวา อายุโค และการเลี้ยงดูกอนจําหนาย มีผลตอระดับ 
การตัดสินใจซ้ือในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41 และ 3.41 ตามลําดับ) พันธุกรรมและพันธุประวัติมีผลตอ
ระดับการตัดสินใจเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 3.39 ตามลําดับ) ปจจัยดานราคา
เกษตรกรมีความคิดเห็นวา ราคาถูกท่ีสุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ และ
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย มีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.03  3.37  
3.37  3.37  และ 3.07 ตามลําดับ) ปจจัยดานชองทางการจําหนายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลือกซ้ือ
จากกลุมเกษตรกรมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) เลือกซ้ือจากตลาดนัดโค-กระบือ 
เลือกซ้ือภายในพ้ืนท่ี (เพ่ือนบาน) เลือกซ้ือจากเครือขายท่ีเคยซ้ือ และหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตมีผลตอการ
ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17  3.35  2.88  และ 2.62 ตามลําดับ) ปจจัยดานกิจกรรม
สงเสริมการขายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การใหขอมูลสินคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน การให
ขอมูลผูขายหรือกลุมผูขาย และการไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
3.31  3.30  3.12  และ 3.21 ตามลําดับ) 
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เกษตรกรมีความพึงพอใจในการซ้ือโคเนื้อจาก ขนาดโค น้ําหนักโค และความเหมาะสมของราคา 
โคเนื้อ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.44  3.44 และ 3.43 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ  
พันธุประวัติ ประเภทของโคท่ีตองการมีมากพอใหเลือกซ้ือ ภาพรวมโคเนื้อท่ีไดซ้ือ คาใชจายเพ่ิมเติมในการซ้ือ
โคเนื้อ ระยะทางไปยังแหลงซ้ือ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซ้ือ และมาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ 
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.37  3.30  3.37  3.42  3.06  3.21  3.25  และ3.36 ตามลําดับ) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาแนวทางในการสงเสริมการตลาดโคเนื้อ 
  1.1 การสงเสริมใหความรู และหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเก่ียวกับวิธีการพิจารณาคัดเลือก
ซ้ือโคเนื้อในประเภทตางๆ หลักการวัดหรือหลักเกณฑใหมๆท่ีเขาใจงาย เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือโค
เนื้อของเกษตรกร ซ่ึงจะสามารถนํามาเปนขอมูลการนําเสนอขายของผูขายไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
สากลมากข้ึน 
  1.2 การสรางฐานขอมูลผูขาย เนื่องจากเกษตรกรมีการเลือกซ้ือรายเดิม นอกจากยังไมได
ประโยชนการระบบตลาดแลว ยังไมเปนการพัฒนาสายพันธุโคท่ีดี ดังนี้การสรางฐานขอมูลการซ้ือขายโคเนื้อ
ของภาครัฐจะชวยสงเสริมใหมีการแขงขันดานการพัฒนาสินคา ทําใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากข้ึน และเปน
การปรับปรุงสายพันธุในระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไปได 
  1.3 การพัฒนาหนวยงานรัฐใหเปนสื่อกลางในการสงเสริมการตลาด แมปจจุบันไดมีการ
พัฒนาการซ้ือขายโคเนื้อเชิงพ้ืนท่ีในการสรางมาตรฐานตางๆ และสงเสริมพัฒนาตลาดนัดโค-กระบือใหมี
คุณภาพมากข้ึน แตกลับมีการใชชองทางการสื่อสารอ่ืนนอยมาก และเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐมีสวนเก่ียวของ
นอย จึงควรมีการเพ่ิมชองทางการซ้ือขายของหนวยงานภาครัฐ ผานระบบการประชาสัมพันธขาวสารตางๆท่ีมี
อยูในปจจุบันท้ังในระดับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวเขตพ้ืนท่ี เพ่ือ
อยางนอยจะไดเปนการประชาสัมพันธสินคาของกลุมเกษตรกรได 
 2. การสรางโมเดลการพัฒนาการตลาดของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรสําหรับการขาย 
  2.1 การวิจัยตลาด ปจจุบันมีการสงเสริมการเกษตรแบบกลุมหลายรูปแบบ เชน การสงเสริม
การรวมกลุม การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ แตเปนเพียงการพัฒนาการรวมกลุมท่ีมีตลาดท่ี
แนนอนอยูแลว ซ่ึงไมมีการสํารวจตลาดและพัฒนาการตลาดใหเพ่ิมข้ึน จึงทําใหขาดความหลากหลายในการ
พัฒนาสินคา ราคา แหลงจําหนาย และการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจได 
  2.2 การสรางระบบการผลิตท่ีเหมาะสมในกลุม ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรยังคง
ผลิตโคเนื้อในรูปแบบเดิม โดยนอยกลุมเกษตรกรท่ีจะมีการตกลงแนวทางในการผลิตใหเปนไปทิศทางเดียวกัน 
เชน การใชน้ําเชื้อผสมเทียมชนิดเดียวกัน รูปแบบการใหอาหารแบบเดียวกัน หรือลักษณะการเลี้ยงท่ีเปนแบบ
เดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะความเคยชินหรือความสะดวกสบาย แตหาเกษตรกรไดรับหรือเรียนรูรูปแบบการ
จัดการท่ีดีและสงผลตอการขายอาจทําใหเกษตรกรหันมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตใหสอดคลองกับตลาด
มากข้ึน 
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