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การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก1/
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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อ
ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้ อในจั งหวั ดพิ ษณุ โลก โดยใช แบบสอบถามกั บเกษตรกรผู เลี้ ยงโคเนื้ อในจั งหวั ดพิ ษณุ โลก ตามสั ดส วน
รายอําเภอที่กําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย จํานวน 397 ราย พบวา เปนเพศชายรอยละ 63.0 เพศหญิง 37.0 อายุ
40-49 ป รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร 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 ในดานพฤติกรรมไดซื้อโคเนื้อแบบกําหนดชวงเวลาซื้อโคเนื้อ รอยละ 47.6
โดยซื้อชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4 ในแตละครั้งซื้อ 1-2 ตัว รอยละ 64.5 ในการซื้อโคเนื้อได
พิจารณาดานสายพันธุประกอบ รอยละ 89.2 พิจารณาเลือกขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ 66.5 เลือกที่ลักษณะ
นิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 เลือกผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ 42.1 และเลือกสภาพปานกลางมีสุขภาพดีประกอบ
รอยละ 64.0 เกษตรกรเคยซื้อโคพอพันธุพรอมผสม รอยละ 47.1 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 42.2
เคยซื้อโคเพื่อใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 43.7 เคยซื้อโคแมพันธุพรอมลูก
ติด รอยละ 58.4 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 53.9 เคยซื้อโคสาวเพื่อเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 ในราคา
20,001-30,000 บาท รอยละ 44.4 เคยซื้อลูกโคหยานม รอยละ 59.0 ในราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7
เคยซื้อโคพรอมขุน รอยละ 58.5 ในราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0 เกษตรกรมีความคิดเห็นวา อายุโค
การเลี้ ยงดู ก อนจํ าหน าย และการเลื อกซื้ อจากกลุ มเกษตรกร มี ผลตอระดั บการตั ดสิ นใจซื้ ออยู ในระดับมาก
พันธุกรรม พันธุประวัติ ราคาถูกที่สุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ ราคาตอ
กิจกรรมสงเสริมการขาย การเลือกซื้อจากตลาดนัดโค-กระบือ เลือกซื้อภายในพื้นที่ (เพื่อนบาน) เลือกซื้อจาก
เครือขายที่เคยซื้อ การหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใหขอมูลสิ นคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน
การให ข อ มู ล ผู ข าย/กลุ ม ผู ข าย และการได เ ปรี ย บเที ย บก อ นเลื อ กซื้ อ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง เกษตรกรมี
ความพึ งพอใจในการซื้ อโคเนื้ อจาก ขนาดโค น้ํ าหนั กโค และความเหมาะสมของราคาโคเนื้ออยู ในระดั บมาก
มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ พันธุประวัติ ประเภทของโคที่ตองการมีมากพอใหเลือกซื้อ ภาพรวมโคเนื้อที่ไดซื้อ
ค าใช จ ายเพิ่ มเติ มในการซื้ อโคเนื้ อ ระยะทางไปยั งแหล งซื้ อ ความสะดวกสบายในการเดิ น ทางไปแหล งซื้ อ
และมาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ อยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, การเลี้ยงโคเนื้อ, จังหวัดพิษณุโลก
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The Study Marketing Mix on Effect of Decision and Satisfaction for Buying Cattle
of Farmers in Phitsanulok Province 1/
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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 30,00140,000 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 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการศึกษา
ในอดีตที่ผานมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานทําการเกษตรเปนหลัก
เมื่อใชงานหมดอายุจึงปลดเพื่อการจําหนายเปนโคเนื้อ ปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการ
เลี้ย งเพื่ อจําหนาย เปน โคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะความตองการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้น จากความ
ตองการของประชาชนในประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกษตรกร
และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ใหมีศักยภาพดานการผลิตเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใน
ปจจุบัน โดยไดออกนโยบายชวยเหลือเกษตรกรหลายดาน ไดแก การใหความรู การสนับสนุนปจจัยการผลิต
การกําหนดมาตรฐานสินคา การแปรรูป การเขาถึงแหลงเงินทุน และการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา เปนตน โดย
ปญหาหลักอาจเปนเพราะความเขาใจ ดานการตลาดของเกษตรกร จึงทําใหไมสามารถผลิตสินคาไดตรงตาม
ความต องการ ทั้งนี้ น อกจากข อมู ล ทั่ ว ไปของผูบ ริโ ภคและพฤติกรรมของผูบ ริโภคที่มีผ ลตอการตลาดแลว
อาจเปนเพราะปจจัยภายนอกอันไดแก สภาพทางเศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศาสตร วัฒนธรรม
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ และความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
โคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก จะทําใหทราบถึงขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อ ความพึง
พอใจในการซื้อโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อโคเนื้อของ
เกษตรกรในจั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก โดยสามารถนํามาเปน ขอมูล หนึ่งในการกําหนดทิศทางการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกรหรื อกลุมเกษตรกร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อได อีกทั้งหนวยงานราชการ
ยังสามารถนําขอมูลการศึกษาดังกลาวมาใชกําหนดทิศทางการสงเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดตรง
ตามความตองการของเกษตรกรและผูบริโภค ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาอาชีพแบบตลาดนําการผลิต
ตอไปได
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ
1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกร
1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ
1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกร
1.3 ความสําคัญ
1.3.1 ดานผลผลิต (Output) ทําใหทราบขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
1.3.2 ดานผลลัพธ (Outcome) สามารถนําขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจ
ในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มาปรับปรุงการผลิตโคเนื้อมีของเกษตรกรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
1.3.3 ดานผลกระทบ (Impact) เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อไดตรงตามความตองการของผูบริโภค
สรางความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูผลิตโคเนื้อไดอยางยั่งยืน

1.4 กรอบแนวคิด
ตัวแปรหลัก
- เพศ
- อาชีพหลัก
- การศึกษา
- รายได
- ครอบครัว

ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมการซื้อ
- การตัดสินใจเลือกซื้อ
- ความพึงพอใจ

ปจจัยทางการตลาด
- สินคา
- ราคา
- สถานที่จําหนาย
- กิจกรรมสงเสริมการตลาด
1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
เปนการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร โดยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
และความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนของเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้ อแยกรายอํ า เภอจํ า นวน 9 อํ า เภอ ประกอบดว ย อําเภอเมืองพิษณุ โ ลก อํา เภอนครไทย อํา เภอ
ชาติตระการ อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง และอําเภอ
เนินมะปราง มีจํานวนรวมแลวไมนอยกวา 367 ราย เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทของเกษตรกรผูซื้อโคเนื้อ
ในจังหวัด พิษณุ โลก และทราบถึ งข อมูล ปจ จัยทางสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการผลิตโคเนื้อ
ในการตอบสนองความตองการบริโภคของเกษตรกรผูซื้อโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก
1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ
1) ตลาด
: สถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคา
2) การตลาด
: กระบวนการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑของสินคาหรือบริการไปยังลูกคา
3) สวนประสมทางการตลาด : ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา
3) ชองทางการจัดจําหนาย 4) การสงเสริมทางการตลาด
4) การสงเสริมการตลาด : การติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
5) กลองดําของผูบริโภค : ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
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บทที่ 2
ตรวจเอกสารความรูทางวิชาการ
หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใชในการดําเนินการ
2.1 สถานการณการผลิตโคเนื้อ
กรมปศุ สั ต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561) ได จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร โ คเนื้ อ 5 ป
เพื่อตั้งเปาหมายในการผลิตโคเนื้อของประเทศระหวางป พ.ศ. 2561 - 2565 โดยไดรายงานสถานการณการ
ผลิตโคเนื้อของป พ.ศ. 2555 – 2560 โดยจะเห็นวาทั่วโลกมีการผลิตโคเนื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งในภาพรวม และแยก
ตามผูผลิตรายใหญ อันไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ปริมาณการผลิตโคเนื้อของโลก ป พ.ศ. 2555 – 2560
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
บราซิล
สหภาพยุโรป
จีน
อินเดีย
ประเทศอื่นๆ
รวม

2555

2556

2557

2558

11,848
9,307
7,708
6,623
3,491
20,736
59,713

11,751
9,675
7,388
6,730
3,800
21,441
60,785

11,075
9,723
7,443
6,980
4,100
21,862
61,093

10,817
9,425
7,691
6,700
4,100
21,289
60,022

หนวย : พันตันน้ําหนักซาก
อัตราเพิ่ม
2559
2560
(รอยละ)
11,389
5.28
11,808
9,284
-1.49
9,470
7,850
2.06
7,850
6,900
2.98
6,950
4,450
3.65
4,350
20,813
-2.23
20,890
60,486
0.77 61,318

ที่มา : กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561)
2.2 สถานการณการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย

ภาพที่ 2.1 จํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2560
ที่มา : กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561)
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สถานการณการผลิตโคเนื้อในรอบ 6 ปจากสถิติกรมปศุสัตว พบวา ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2555
– 2560 จํานวนเกษตรกรและจํานวนโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโนมที่คงที่ 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 แสดงดังภาพที่ 2.1
จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลางที่มีความนิยมในการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งมีแนวโนมใน
การเลี้ยงโคเนื้อคงที่ โดยขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว (2562) ไดรายงานวา
จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลกมี โ คเนื้ อรวมเพิ่ มขึ้ น เล็ กนอยในชว งระหวางป พ.ศ.2560 – 2562 ที่ มีโ คเนื้ อรวมจํ านวน
45,599 45,438 และ 47,758 ตัว ตามลําดับ และมีแนวโนมจํานวนเกษตรกรคงที่จํานวน 4,481 4,098
และ 4,396 ราย ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 จํานวนโคพื้นเมือง โคพันธุ โคลูกผสมโคขุน โครวม และจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัด
พิษณุโลกระหวางป พ.ศ. 2560 – 2562
ป
2560
2561
2562

โคพื้นเมือง
(ตัว)
24,073
24,405
26,816

โคพันธุและโคลูกผสม
(ตัว)
20,950
20,275
19,886

โคขุน
รวม
(ตัว)
จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ราย)
576
45,599
4,481
758
45,438
4,098
1,056
47,758
4,396

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2562)
ตารางที่ 2.3 จํานวนโคเนื้อ กระบือ พื้นที่ปลูกพืชอาหารสั ตว และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในจังหวัดพิษณุโลก
แยกรายอําเภอ ประจําป พ.ศ. 2561
อําเภอ
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
ชาติตระการ
บางระกํา
บางกระทุม
พรหมพิราม
วัดโบสถ
วังทอง
เนินมะปราง
รวม

โคเนื้อ
(ตัว)
3,506
13,099
8,797
1,937
2,110
4,424
6,337
4,047
2,325
46,579

กระบือ
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว
(ตัว)
(ไร)
1,729
0
2,591
3,567
2,821
4,202
939
0
530
170
2,288
364
1,639
1,248
1,884
203
588
0
15,009
9,754

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
(ราย)
6,110
8,389
3,654
7,887
3,289
4,458
3,590
7,725
3,374
48,449

ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก (2562)
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โดยอําเภอที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดอยูที่อําเภอนครไทยจํานวน 13,099 ตัว คิดเปนรอยละ 28.12
ของจํานวนโคเนื้อทั้งจังหวัดพิษณุ โลก รองลงมาคือ อําเภอชาติตระการและอําเภอวัดโบสถ มี จํานวนอยู ที่
8,797 และ 6,337 ตัว ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 18.88 และ 13.60 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการปลูกพืช
อาหารสั ต ว ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอนครไทย อํ าเภอชาติตระการ และอํ าเภอวัด โบสถ มี พื้น ที่ ป ลูก พืช อาหารสัต ว
อยูที่ 3,567 4,202 และ 1,248 ไร ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2.3
การเลี้ยงโคในจังหวัดพิษณุโลกมีการใชพันธุโคที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับความนิยม ของตลาดโคเนื้อใน
จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกลเคียง โดยพันธุโคที่สําคัญ ไดแก
1. โคพื้นเมือง (Native Cattle)
โคพื้นเมืองของไทยมีลักษณะใกลเคียงกับโคพื้นเมืองของประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย
ลักษณะรูปราง กะทัดรัด ลําตัวเล็ก ขาเรียวเล็ก ยาว เพศผูมีตะโหนกขนาดเล็ก มีเหนียงคอ แตไมหยอนยาน
มาก หูเล็ก หนังใตทองเรียบ มีสีไมแนนอน เชน สีแดงออน เหลืองออน ดํา ขาวนวล น้ําตาลออน และอาจมีสี
ประรวมอยูดวย เพศผูโตเต็มที่หนักประมาณ 300 - 350 กิโลกรัม เพศเมีย 200 - 250 กิโลกรัม
2. โคพันธุบราหมัน (Brahman)
มีตนกําเนิดในประเทศอินเดีย แตถูกปรับปรุงพันธุที่สหรัฐอเมริกา โคพันธุนี้ที่เลี้ยงในบาน
เราสวนใหญนําเขามาจากสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แลวนํามาคัดเลือกปรับปรุงพันธุโดยกรมปศุสัตว
และฟารมของเกษตรกรรายใหญในประเทศ เปนโคที่มีขนาดคอนขางใหญ ลําตัวกวาง ยาว และลึก ไดสัดสวน
หลังตรง หนอกใหญ หูใหญยาว จมูก ริมฝปาก ขนตา กีบเทาและหนังเปนสีดํา เหนียงที่คอและหนังใตทอง
หยอนยาน โคนหางใหญ พู หางสี ดํา สี จะมี สีขาว เทา และแดง ที่นิย มเลี้ย งกันมากคื อสีขาว เพศผูโตเต็มที่
น้ําหนักประมาณ 800 - 1,200 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 500 - 700 กิโลกรัม
3. โคพันธุชารโรเลส (Charolais)
มีถิ่นกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส มีสีขาวครีมตลอดทั้งตัว รูปรางมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
ขาสั้น ลําตัวกวาง ยาว และลึก มีกลามเนื้อตลอดทั้งตัว นิสัยเชื่อง เปนโคที่มีขนาดใหญมาก เพศผูเมื่อโตเต็มที่
หนักประมาณ 1,100 กิโลกรัม เพศเมีย 700 - 800 กิโลกรัม
4. โคพันธุซิมเมนทัล (Simmental)
มีถิ่นกําเนิดในประเทศสวิสเซอรแลนด นิยมเลี้ยงกันในทวีปยุโรป ในเยอรมันเรียกวาพันธุ
เฟลคฟ (Fleckvieh) ไดรับการปรับปรุงพันธุเปนโคกึ่งเนื้อกึ่งนม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําไปคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุใหเปนโคเนื้อ ลําตัวมีสีน้ําตาลหรือแดงเขมไปจนถึงสีฟางหรือเหลืองทองและมีสีขาวกระจายแทรก
ทั่วไป หนาขาว ทองขาว และขาขาว เป นโคขนาดใหญ โครงรางเปนสี่เ หลี่ย ม ลําตัว ยาว ลึก บั้น ทายใหญ
ชวงขาสั้น และแข็งแรง เพศผูโตเต็มที่น้ําหนักประมาณ 1,100 - 1,300 กิโลกรัม เพศเมีย 650 - 800 กิโลกรัม
5. โคพันธุฮินดูบราซิล (Indu Brazil)
เป นโคที่ มีสายเลื อดอิ นเดี ย เช น เดี ยวกับโคบราห มัน แต ปรับปรุ งพั นธุ ที่ ประเทศบราซิ ล
สีมีตั้งแตสีขาวจนถึงสีเทา เกือบดํา สีแดง แดงเรื่อๆ หรือแดงจุดขาว หนาผากโหนกกวางคอนขางยาว หูมีขนาด
กว าง ปานกลาง และหอยยาวมาก ปลายใบหูมักจะบิ ด เขาแข็ งแรงมักจะเอนไปด านหลัง หนอกมี ขนาดใหญ
ผิวหนังและเหนี่ยงหยอนยานมาก เปนโคที่มีขนาดใหญและคอนขางสูง เพศผูโตเต็มที่หนักประมาณ 900 - 1,200
กิโลกรัม เพศเมีย 600 - 700 กิโลกรัม
ทั้งนี้พันธุโคดังกลาวเปนสายพันธุหลักที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งไดมีการนําไปใชปรับปรุงพันธุตางๆ
มากมายไดแก ลูกผสมพื้นเมือง โคพันธุตาก โคพันธุกําแพงแสน โคพันธุกบินทรบุรี เปนตน ซึ่งการคัดเลือกใช
พันธุในฟารมของเกษตรกรจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และการจัดการฟารมของแตละฟารม
5

2.3 การพิจารณาเลือกซื้อโค
โคที่จะซื้ออาจเปนโคสาวที่ยังไมไดรับการผสมพันธุ โคสาวตั้งทองแมโคเดี่ยว แมโคเดี่ยวตั้งทอง หรือ
แมโคลูกติด หากซื้อโคสาวอาจราคาถูกแตไมแนวาอาจมีปญหาการผสมติด หากซื้อแมโคทองหรือมีลูกติด
ก็ แ น ใ จได ว า ไม มี ป ญ หาด า นการผสมติ ด แต ร าคาจะค อ นข า งสู ง การขนส ง แม โ คท อ งต อ งระมั ด ระวั ง
การกระทบกระเทือนอาจทําใหแทงลูกได และควรสอบถามวาพอพันธุของลูกในทองเปนพันธุใด จะไดตอรอง
ราคาใหเหมาะสมได
การประมาณอายุวาเปนโคสาวหรือโคแก ดูไดจากฟนของโค โดยโคจะมีเฉพาะฟนหนาเฉพาะหนาลาง
เทานั้ น ฟนของโคมี ทั้งฟน หนาลางและฟนกราม เราจะพิจารณาเฉพาะฟนหนาล างเท านั้น เพราะฟน กราม
ดู ไ ด ย าก โคมี ฟ น 2 ชุ ด คื อ ฟ น น้ํ า นม เป น ฟ น ชุ ด แรกที่ ง อกในลู ก โค จะงอกครบ 8 ซี่ (4 คู ) ภายใน
1 เดือนหลังคลอดและจะคงอยูตอไปจนโคอายุประมาณ 1 ปครึ่ง ฟนน้ํานมจะทยอยหลุดไปแลวฟนแทงอก
ขึ้นมาแทน ฟนแทคูแรกจะขึ้นมาแทนเมื่อโคอายุ 2 ป การงอกของทั้งฟนน้ํานมและฟนแทจะเริ่มจากคูกลาง
กอน คูท่ี 2 3 และ 4 จะอยูถัดออกไปทั้ง 2 ขางตามลําดับ การประมาณอายุโคดูไดจากฟนแทตามภาพ
ในภาพฟนสีขาวเปนฟนน้ํานม ฟนสีเขมเปนฟนแท แสดงดังภาพที่ 2.2 (ยอดชายและคณะ, 2546)

ภาพที่ 2.2 การประมาณอายุโคโดยการดูฟน (ยอดชายและคณะ, 2546)
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สวาง (2546) ไดเสนอแนวทางการคัดเลือกโคมาขุน โดยโคขุนที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ หาซื้อไดงาย
ราคาถูก เลี้ยงดูงาย ทนโรค ทนเห็บ ทนรอน เติบโตเร็ว และประสิทธิภาพการใชอาหารสูง กลาวคือ สามารถ
เปลี่ ยนอาหารเป นเนื้ อได ดี คุ ณภาพซากดี คื อมี เนื้ อมากโดยเฉพาะอย างยิ่ งเนื้ อที่ มีราคาแพงคื อเนื้ อสั นและ
เนื้อสะโพก เปนที่ตองการของตลาดและไดราคาสูง โดยมีหลักในการชวยพิจารณาจัดหาโคมาขุนเพื่อขาย ดังนี้
1. พันธุโค ในการเลือกซื้อโคเขามาขุนควรจะพิจารณาเลือกซื้อพันธุโคที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดโคขุนดวย เชน โคพันธุพื้นเมือง ตลาดชั้นสูงไมตองการเพราะ ซากเล็ก ไขมันแทรกนอย
หนาตัดเนื้อสันเล็ก พันธุโคที่เหมาะสมในการนํามาขุนควรเปนโคลูกผสมที่มีสายเลือดโคยุโรปอยูชวงรอยละ
50.0 - 62.5 เพราะพบวาโคที่มีสายเลือดยุโรปอยูสู งกว านี้ จะมีปญหาในการเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย พันธุโคที่เหมาะสมตอการขุน ไดแก โคลูกผสมบราหมัน พันธุชารโรเลหบราหมัน พื้นเมืองบราหมัน
ซิมเมนทอลบราหมัน แองกัสบราหมัน เปนตน
2. เพศ ประเทศไทยมีกฎหมายหามฆาโคเพศเมีย นอกจากจะไดรับคํารับรองจากสัตวแพทยวา
ไมสามารถใหลูกได ( เปนหมัน ) การขุนโคเพศเมียจึงทําไดยาก โครุนเพศผูไมตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอ
วันสูงกวาโครุนเพศผูตอน ประมาณรอยละ 5 - 10 และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวาประมาณรอยละ 3 - 5
ทั้งนี้เพราะฮอรโมนจากลูกอัณฑะเปนตัวเรงการเจริญเติบโต สวนโครุนเพศผูตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวัน
สูงกวาโครุนเพศเมีย ประมาณรอยละ 10 - 15 และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวารอยละ 5 - 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคในการเลี้ยงวาจะเนนการขุนหรือเพื่อขยายพันธุ
3. อายุ ลู กโคหากได รับ อาหารอยางดีเต็มที่มาตั้งแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการ
เจริญเติบโตตอวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะสูงเมื่ออายุประมาณ 1 ป แลวคอยๆลดลงเรื่อยๆ จนถึงอายุเต็มวัย
(4 – 5 ป) อัตราการเจริญเติบโตจะเปนลบหรือน้ําหนักตัวจะเริ่มลดลง ทั้งนี้ถาจะนําโคที่อวนแลวมาขุนก็ควร
จะเลือกลูกโคที่อายุไมเกิน 1 ป โดยสามารถประมาณการชวงอายุที่เหมาะสมตอการขุนโดยสังเขปไวดังนี้
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. สภาพโคขณะซื้อ เปนสภาพทางกายภาพที่สังเกตไดจากการมอง เชน อวนสมบูรณ ผอม
แตไมแคระแกร็น และผอมแคระแกร็น จะไดผลตอบแทนตางกัน กลาวคือ โคที่อยูในลักษณะผอมเพราะขาด
อาหารมาระยะหนึ่ง แตไมถึงกับแคระแกร็นจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคที่
เคยไดรับอาหารสมบูรณมาตลอด เรียกการเติบโตอยางรวดเร็วลักษณะนี้วา “การเติบโตชดเชย”
5. ลักษณะรางกาย ไดแก การเลือกโคที่มีกระดูกใหญ ซึ่งกระดูกที่สังเกตและเปรียบเทียบได
งา ย คื อกระดูกแข็ง อัน ที่ จริ งกระดูกมี ราคาต่ํากวาเนื้อ แตจากผลงานวิจัย ยืนยัน วาโคที่มีกระดูกใหญจ ะมี
อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคกระดูกเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถดูที่ระยะหาง
ระหวางกระดูกกนกบ และกระดูกกนกบอยูหางจากกระดูกเชิงกราน เนื่องจากเนื้อบริเวณดังกลาวถามีมาก
จะใหผลตอบแทนสูงเนื่องจากเนื้อบริเวณนั้นมีราคาแพง
2.4 การจําแนกเกษตรกร
จากแผนยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ. 2561– 2565 เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย โดยได
ใหคํานิยามจํานวนสัตว หมายถึง จํานวนสัตวที่เกษตรกรเลี้ยงในแตละชนิด ทุกเพศ และทุกอายุ ซึ่งไดมีการ
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จํ าแนกเกษตรกรผูเ ลี้ ย งโคเนื้ อ ได ตามจํ า นวนสั ตวที่ เลี้ ย งอยูใ นฟารม ของเกษตรกรแตล ะราย โดยจํา แนก
เกษตรกรตามจํานวนสัตวที่เลี้ยงได 4 ประเภท ไดแก
1. เกษตรกรรายยอย จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง 1 - 20 ตัว
2. เกษตรกรรายเล็ก
จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง 21 - 100 ตัว
3. เกษตรกรรายกลาง จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง 101 - 200 ตัว
4. เกษตรกรรายใหญ จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง 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 ทั้งหมด 13 จังหวัด จํานวนรวม 35
แหง โดยเปนแหลงซื้อ ขาย จําหนาย แลกเปลี่ยนโคและกระบือสวนใหญของเกษตรกร นอกจากมีการเขาซื้อใน
ฟารมหรือมีการทําพันธะสัญญากับเกษตรกรแลว เกษตรกรมักจะนําโค – กระบือมาขายในตลาดนัดโค - กระบือ
โดยในจังหวัดพิษณุโลกมีตลาดนัดโค-กระบือจํานวน 4 แหง ไดแก
1. ตลาดนัดโค - กระบือฝงไทย
ที่ตั้ง 27/1 หมูที่ 1 ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโ ลกเจาของตลาดนัด
คือนายสงบ หันจันทร กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยมีป ริมาณโค
ที่นํามาขายประมาณ 300 - 400 ตัว น้ําหนัก 100 - 400 กิโ ลกรัม ราคาเฉลี่ย 25,000 – 40,000 บาท
และมีกระบือนํามาขายประมาณ 44,105 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 250 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 บาท
2. ตลาดนัดโค - กระบือบานใหมคลองชาง
ที่ตั้ง หมูที่ 10 ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัด โบสถ จังหวัด พิษณุโ ลก เจาของตลาดนัด คือ
นายชม จัน ทรสง กํา หนดการจัดตลาดนัด ทุก วัน ศุก ร เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมีป ริม าณโคที่นํามา
ขายประมาณ 70 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 200 - 300 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 - 40,000 บาท
3. ตลาดนัด - โคกระบือชุมชนบานคลองชาง
ที่ ตั้ ง หมู ที่ 5 ตํา บลวั ด โบสถ อํา เภอวั ด โบสถ จัง หวัด พิษ ณุโ ลกเจา ของตลาดนัด คือ
นายดิ เ รก แจงทอง กํา หนดการจั ด ตลาดนัด ทุก วัน อั ง คาร เวลา 06.00 - 18.00 น. โดยมี ป ระมาณ
กระบื อ ที่ นํ า มาขายประมาณ 300 - 500 ตัว น้ํา หนัก เฉลี่ย 350 - 400 กิโ ลกรัม ราคาเฉลี่ย ตัว ละ
30,000 - 50,000 บาท
4. ตลาดนัดโค - กระบือตายาย
ที่ตั้ง 235 หมูที่ 11 ตําบลเนิน เพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโ ลกเจาของตลาดนัด
คือ นางพรพิมล คุมวงค กําหนดการจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร เวลา 06.00 - 18.00 น. โดยมีปริมาณโคที่
นํา มาขายประมาณ 150 - 200 ตัว น้ํา หนัก 100 - 400 กิโ ลกรัม ราคาเฉลี่ย 25,000 – 40,000 บาท
และมีกระบือนํามาขายประมาณ 5 - 10 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 250 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัวละ 25,000 บาท
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรจะทําใหทราบถึงแนวทางการผลิตโคเนื้อที่
ตอบส นองความต อ งการของผู บ ริ โ ภ คประเภ ทเกษตรกรผู เ ลี้ ย งโ คทั่ ว ไปในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ล ก
ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงในแผนงานโครงการ รวมถึงเนื้อหา การสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อไดถูกตองตรงตาม
ความตองการของเกษตรกร รวมถึงสามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทําแผนการตลาด ตําแหนงทาง
การตลาด และกลยุทธการตลาดของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรได
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2.6 ผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของผูบริโภค
ผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามต อ งการซื้ อ มี อํ า นาจการซื้ อ มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ และการใช
(ยุทธนา, 2550)
ผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆที่มีความสามารถในดานการซื้อ หรือคนที่มีเงิน และในสวนที่นักการ
ขายทําใหผูบริโภคมีความเต็มใจในการซื้อสินคาหรือบริการ ดานผูบริโภคบางคนอาจซื้อสินคาเพื่อใชประโยชน
ในสวนตัวและยังมีผูบริโภคอีกหลายคนที่ซื้อและนําไปขายตอ (อดุลยและดลยา, 2550)
ผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การประเมิ น ในการครอบครองผลิ ต ภั ณ ฑ
และบริการ โดยมีจุดประสงคเพื่อการใชสวนตัวหรืออาจจะใชในครัวเรือน (ฉัตรยาพร, 2556)
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
Solomon (2002) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริ โภค หมายถึง การศึกษากระบวนการต างๆ
ที่ บุ คคลหรื อ กลุ มบุ คคล เข า ไปเกี่ ย วข อ งด ว ยเรื่อ งการซื้อ การใชห รือ การบริโ ภคสิน ค า บริ การ ความคิ ด
หรือประสบการณ เพื่อสนองตอความตองการและความปรารถนาตางๆ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ
ธงชัย (2540) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเกี่ ยวข องโดยตรงกั บการจัดหาให ได มาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้ห มายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งมีอยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว
Mowen และ Minor (1998) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา การศึกษาที่หนวยการซื้อ
และกระบวนการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการไดรับ การบริโภค การจํากัดที่เกี่ยวของกับสินคา บริการ
ประสบการณ และความคิด
ศิ ริ ว รรณ (2546) ได ให ความหมายพฤติกรรมผูบ ริ โ ภค หมายถึง พฤติ กรรมที่ บุ ค คลทํ าการค น หา
(searching) การซื้อ (purchase) การใช (using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจาย (disposing)
ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา
นารีรัตน (2554) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อให ได มา และใช สิ นค าหรื อบริ การ เพื่ อตอบสนองความต องการของบุ คคลนั้ น โดยผ านกระบวนการตางๆ
อันไดแก การคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ
ดังนั้น พฤติ กรรมผู บริ โภคจึง หมายถึง การแสดงออกดว ยวิ ธี ตางๆของผูซื้อในกระบวนการ คน หา
การซื้ อ การใช การประเมิ น และการจ า ย ซึ่ ง ความแตกต า งนี้ เ กิ ด จากแนวคิ ด หรื อ ประสบการณ
ตอสินคาหรือบริการที่สนใจ ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้นตอไป
2.7 แนวคิดการตัดสินใจของผูบริโภค
ฉัตรยาพร (2556) กลาวไววา การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและ
บริ ก ารอยู เ สมอ โดยที่ เ ขาจะเลื อ กสิ น ค า หรื อ บริ ก ารตามข อ มู ล และข อ จํ า กั ด ของสถานการณ
การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค
ธนวรรณและคณะ (2547) ไดกลาวถึงโมเดล 5 ขั้น ตอน ในกระบวนการตั ดสิ นใจซื้ อของ
ผู บ ริ โ ภค ประกอบด ว ย การรั บ รู ถึ ง ป ญ หาหรื อ ความต อ งการ การแสวงหาข อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก
การตัดสินใจและกระทําการซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ แสดงดังภาพที่ 2.3
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ศิวฤทธ (2547) ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเปน 2 ดาน ไดแกปจจัยภายนอก
เชน วัฒนธรรม สังคม เปนตน และปจจัยภายใน เชน อายุ อาชีพ สถานะ รูปแบบการใชชีวิต ประสบการณ
หรือในทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติหรือความเชื่อ เปนตน
การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ
(Need and Problem)
การแสวงหาขอมูล
(Searching)
การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation)
การตัดสนใจ และการซื้อ
(Decision and Purchase)
พฤติกรรมหลังการซื้อ
(Post purchase)
ภาพที่ 2.3 แผนภูมิ 5 ขั้นตอนในการติดสินใจซื้อของผูบริโภค (ธนวรรณและคณะ, 2547)
อดุลย (2545) ไดใหโมเดลอธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแยกเปน 2 แบบ ประกอบดวย
1. การซื้อครั้งแรก (Initial Purchase) ผูบริโภคมักมีการซื้อ 3 รูปแบบ ดังนี้
1.1 การแกปญหาอยางเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving- EPS) เปนกรณี
ตัดสินใจดําเนินการอยางละเอียดทุกขั้นตอน เชน การซื้อรถยนต ชุดสเตอริโอ เปนตน ซึ่งจําเปนตองเลือกให
ถูกตอง มักใชสินคาที่ไมคุนเคย ราคาแพงและซื้อไมบอยครั้ง
1.2 การแกไขแบบจํากัดขอบเขต (Limit Problem Solving- LPS) เปนวิธีการซื้อที่ถูกทํา
ใหงายขึ้น โดยการลดจํานวนแหลงขาวสารลง ลดขาวสารลง ลดทางเลือกลง ลดเวลาที่จะซื้อลง และลดเกณฑ
ในการประเมินคาลง โดยขอบเขตการตัดสินใจซื้อจะแคบกวา EPS ซึ่งมักใชในการซื้อสินคาประจําวันและการ
ซื้อในบางโอกาส
1.3 การแกป ญหาแบบมี ความซับ ซอนปานกลาง (Mid-range Problem Solving)
เปนการตัดสินใจที่อยูระหวาง EPS และ LPS อยางละครึ่ง
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2. การซื้อซ้ํา (Repeat Purchase)
2.1 การแกไขปญหาของการซื้อซ้ํา (Repeat Problem Solving) เปนพฤติกรรมที่สามารถ
พิจารณาได วา เกิดจากการที่ผู บริโภคตระหนักถึงปญหา และตั ดสินใจแกโ ดยการเลื อกซื้อสินค าชนิดเดิมๆ
สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณาในเรื่องของการซื้อซ้ํา ไดแก ความไมพอใจ อันเกิดจากประสบการณซื้อในครั้งกอน
2.2 การตัดสินใจอยางเปนนิสัย (Habit Decision Making) เปนการซื้อซ้ําที่อาจเกิดจาก
นิสัยที่จะทําใหการตัดสินใจงายขึ้น และทําใหผูบริโภคจัดการกับชีวิตไดดีขึ้น โดยขึ้นอยูกับความซื่อสัตยตอตรา
ยี่หอ และความเชื่อ
ธนวรรณและคณะ (2547) ได อธิ บ ายพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโ ภค โดยยึดถือแนวความคิดที่วา
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือมีสิ่งเรา (Stimulus) ทําใหเกิด และจากสิ่งเราจะกลายเปนแรงจูงใจ
ให แ สดงพฤติ ก รรมต า งๆออกมา เพื่ อ ตอบสนอง (Response) ต อ สิ่ ง เร า กล า วคื อ เป น หารประยุ ก ต
“S-R Theory” ซึ่งเปนแนวคิดจิตวิทยาดั้งเดิม เปนตัวแบบพื้นฐาน แสดงดังภาพที่ 2.4
สิ่งเราภายนอก (Stimulus=S)
ทางการตลาด

สิ่งแวดลอม

-ผลิตภัณฑ
-ราคา
-การจัดจําหนาย
-การสงเสริม
การตลาด

-เศรษฐกิจ
-เทคโนโลยี
-การเมือง
-วัฒนธรรม

การตอบสนองของผู
ซื้อ (Response=R)

กลองดําของผูบริโภค


ลักษณะ
ของผูซื้อ
-วัฒนธรรม
-สังคม
-บุคคล
-จิตวิทยา

กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ
-ตระหนักถึงปญหา
-คนหาขอมูล
-ประเมินทางเลือก
-ตัดสินใจ
-พฤติกรรมหลังซื้อ



การตัดสินใจซื้อ
-ประเภทผลิตภัณฑ
-ตรายี่หอ
-ผูขาย
-เวลา
-ปริมาณ

ภาพที่ 2.4 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (ธนวรรณและคณะ, 2547)
ตนแบบพฤติกรรมการซื้อของ Kotler อธิบายไดวา พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุที่ใหเกิด
ซึ่งประกอบดวยสิ่งกระตุน (Stimulus) หรือสิ่งเรา 2 สิ่ง ไดแก 1) สิ่งเราทางการตลาด (Marketing Stimuli)
ไดแก สวนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได และ 2) สิ่งเราที่เปนปจจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม สิ่งเราทั้งหมด
เหล า นี้ จ ะเป น ตั ว นํ า ไปสู ก ล อ งดํ า (สมอง) ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู บ ริ โ ภค ผ า นกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ซึ่ งประกอบด ว ย 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) การตระหนักถึงปญ หา 2) การคน หาขอมูล 3) การประเมิน ทางเลือก
4) การตัดสินใจ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ที่เกิดขึ้นภายในสมองหรือกลองดํา ซึ่งมองไมเห็นและแสดงผลลัพธ
ออกมาในรูปพฤติกรรมการซื้อที่ไตรตรองถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการ ตรายี่หอ ปริมาณการซื้อ
เปนตน
ปณิศา (2548) กลาววา เพื่อการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค สามารถใช
คําถามที่ใชเพื่อการคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws1H ซึ่งประกอบดวย Who What Why Whome
When Where และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 อยาง (7Os) ประกอบไปดวย Occupants Objects Objectives
Organizations Occasions Outlets และ Operations แสดงดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 คําถาม 6Ws1H เพื่อคนหาคําตอบ 7 อยาง (7Os)
คําถาม (6 Wsและ 1H)
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
Who is in target market?

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) มีดาน
ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และ
พฤติกรรมศาสตร
2. ผูบริโภคซื้ออะไร
ในสิ่งที่ลูกคาตองการซื้อ (Objectives) เปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ
What does the consumer buy? จากผลิตภัณฑ ดังนี้ ตองการคุณสมบัติพรอมทั้งองคประกอบของ
ตัวสินคาและมีความแตกตางของคูแขง
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
มีจุดประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคที่ซื้อสินคานั้นเพื่อ
Why does the consumer buy?
ตอบสนองในความตองการทางดานรางกายและดานจิตวิทยาที่
จะตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดานบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) จะมีอิทธิพลตอการ
Who participates in the buying? ตัดสินใจซื้อ ที่ประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ที่มีทั้ง
ผูซื้อและผูใช
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
เมื่อมีโอกาสในการซื้อ (Occasions) โดยในชวงเดือนใดของป
When does the consumer buy? หรือชวงฤดูกาลใดของป
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
ชองทาง (Outlets) ที่มีผูบริโภคทําการซื้อนั้น เชน
Where does the consumer buy? หางสรรพสินคา รานขายของชํา ซุปเปอรมารเก็ต
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) จะประกอบไปดวย
How does the consumer buy? การรับรูถึงปญหา หารหาขอมูล การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ
และความรูสึกหลังการซื้อ
ที่มา : ปณิศา (2548)
2.8 ตลาดและการตลาด
ตามพจนานุกรม ไดใหความหมายของคําวา “ตลาด” หมายถึง สถานที่ซึ่งปรกติจัดไวใหผูคาใชเปน
ที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือ
ปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ไม วาจะมีการจําหน ายสินคาประเภทอื่ นดวยหรื อไมก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้ง
คราวหรือตามวันที่กําหนด
การตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิต ภัณฑห รือบริการไปยังลูกคา การตลาด
อาจถูกตีความวาเปนศิลปะแหงการขายสินคาในบางครั้ง แตการขายนั้นเปนเพียงสวนเล็ก ๆ สวนหนึ่งของ
การตลาด
การตล า ดอาจถู กมองว าเป น ห น า ที่ ข อ งองค ก ารแล ะ กลุ ม กร ะบว นก ารเพื่ อ การผ ลิ ต
การสงสินคาและการสื่อสารคุณคาไปยังลูกคา และการจัดการความสัมพันธตอลูกคา ในทางที่เปนประโยชนแก
องคการและผูถือหุน การจัดการการตลาดเปนศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย ตลอดจนการไดมาและการ
รักษาลูกคา ผานทางการจัดหาคุณคาของลูกคาที่เหนือกวา
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2.9 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ; 4P)
ทฤษฎี ส ว นผสมทางการตลาด หมายถึ ง ตั ว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุม ได ซึ่ ง องค ก ารใช ร ว มกั น
เพื่อสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลู ก ค า ให พึ ง พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สนอขายอาจจะมี ตั ว ตนหรื อ ไม มี ตั ว ตนก็ ไ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ประกอบด ว ย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ 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 ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัท เพื่อแสดงถึงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ (Product line)
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา
จาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) ผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจะตอง
คํานึงถึง
2.1 การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น
2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.3 การแขงขัน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมายก็คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวยการขนสง
การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวนดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Chanel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
และหรือ กรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม แสดงดังภาพที่ 2.5

ผูผลิต

คนกลาง

ผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม

ภาพที่ 2.5 ชองทางการจําหนายสินคาอยางงาย
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3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติกับพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal
selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ (Non personal selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย
ประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและหรือ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวกับ
(1) กลยุทธการสรางงานโฆษณา (Creative strategy) (2) กลยุทธสื่อ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling
strategy) (2) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management)
4.3 การส ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมการส ง เสริ ม
ที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง การสงเสริมการขาย
มี 3 รูปแบบ คือ
(1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer promotion)
(2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion)
(3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sale force promotion)
4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาว
เปน การเสนอความคิ ดเกี่ยวกับสิ นคาหรือบริการที่ ไม ตองมีการจายเงิ น สวนการประชาสัมพั นธ หมายถึ ง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชามสัมพันธ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) เปน
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆ
ที่ นั ก การตลาดใช ส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยตรงกั บ ผู ซื้ อ และทํ า ให เ กิ ด การตอบสนองในทั น ที เ ครื่ อ งมื อ นี้
ประกอบด ว ย (1) การขายทางโทรศั พ ท (2) การขายโดยใช จ ดหมายตรง (3) โดยขายโดยใช แ คตาล อ ค
(4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ
(ศิริวรรณและคณะ, 2539)
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สวนประสมการตลาด (Marketing)
ผลิตภัณฑ (Product)
- สินคาใหเลือกผลิตภัณฑ
(Product Variety)
- คุณภาพสินคา (Quality)
- ลักษณะ (Feature)
- การออกแบบ (Design)
- ตราสินคา (Brand name)
- การบรรจุหีบหอ (Packaging)
- ขนาด (Size)
- บริการ (Service)
- การรับประกัน (Warranties)
- การรับคืน (Returns) ฯลฯ

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

ตลาด
การสงเสริมการตลาด (Promotion)
เปา
หรือการสื่อสารการตลาด
หมาย - การโฆษณา (Advertising)
- ชองทาง
- ความครอบคลุม (Coverage)
- การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling)
- การเลือกคนกลาง (Assortment)
- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
- ทําเลที่ตั้ง (Location)
- การใหขาวและประชาสัมพันธ
- การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาออกสูตลาด
- การตลาดทางตรง และการตลาดเชื่อมตรง
(Marketing logistics)
(Online Marketing) ฯลฯ
- สินคาคงเหลือ (Inventory)
- การขนสง (Transportation)
- การคลังสินคา (Warehousing)
การจัดจําหนาย (Place)

ภาพที่ 2.6 สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ที่มา : ศิริวรรณและคณะ (2543)
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บทที่ 3
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด
พิษณุโลก โดยผูศึกษาไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาคนควา ซึ่งประกอบดวย จํานวนกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดงนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาเปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4,399 ราย โดยใช
ขอมูลการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประจําป พ.ศ. 2561
กลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane อางใน บุญธรรม (2546)
โดยมีสูตรคํานวณดังนี้

n

=

N
1 + N(e)2

โดยที่
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร (จํานวน 4,399 ราย)
e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง กําหนดการคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ
รอยละ 5 หรือ 0.05
ดังนั้น เมื่อแทนคาสูตร จะไดจํานวนตัวอยาง (n) ที่ใชในการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 366.67 ราย
หรือไมนอยกวา 367 ราย
วิธีการสุมตัวอยาง โดยการใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) (สําเริง
และสุวรรณ, 2538) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการสําหรับการศึกษา และเปนกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเลือกอําเภอตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค (purposive
sampling) โดยเปนอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9 อําเภอ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดสัดสวน ของตัวอยางแตละกลุมจากจํานวนตัวอยางที่ไดกําหนดไว 367
ราย โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ ใหไดจํานวนตัวอยางที่ตองการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนตัวอยางที่นอยที่สุดของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่จะใชในการศึกษาตามสัดสวนรายอําเภอ
อําเภอเมืองพิษณุโลก
อําเภอนครไทย
อําเภอชาติตระการ
อําเภอบางระกํา
อําเภอบางกระทุม
อําเภอพรหมพิราม
อําเภอวัดโบสถ
อําเภอวังทอง
อําเภอเนินมะปราง

อําเภอ

รวม

ประชากร (ราย)
ตัวอยาง (ราย)
326
27
1,485
124
613
51
182
15
314
26
382
32
640
53
343
29
114
10
4,399
367

ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีสุมแบบงาย (simple random sampling) โดยนําบัญชีรายชื่อเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมด ซึ่งเรียงลําดับไวแลว มาสุมเลือกโดยใชตารางเลขสุม (Tables of random sampling
numbers) ของ M. G. Kendall and B. Babington Smith อางถึงใน สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอด
เทคโนโลยี (2546)
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ชนิ ด ของเครื่ อ งมื อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ (interview
schedule)
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ใหไดขอมูลถูกตองครบถวน สาเหตุ
ที่ใชแบบสัมภาษณเพราะวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีขอจํากัดและขาดทักษะในดานการอานและเขียนหนังสือ
การสรางเครื่องมือ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา จากเอกสารผลงาน
การวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ บทความ ตลอดจนผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ าหนดขอบเขตของ
การศึกษา และกรอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ
การจั ด ทํ าแบบสั ม ภาษณ แ ละการทดสอบเครื่ องมื อ (Pre-test) ในการจั ด ทํ าแบบสั ม ภาษณ ที่
ประกอบดวยคําถามและคําตอบที่ตองการ เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาอยางครบถวนไดจากการตรวจ
เอกสารตางๆ หลังจากนั้น ไดทําการทดสอบเครื่องมือ เพื่อประเมินความตรงของเนื้อหา โดยนําแบบสัมภาษณ
ที่สรางขึ้นไปทดสอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย เพื่อพิจารณาความยากงาย
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและคําแนะนําเพิ่มเติมที่จะไดจากผูใหสัมภาษณ เพื่อความสมบูรณของ
แบบสัมภาษณและขอมูลที่ตองการ เสร็จแลวทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ ทําการ
ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางใหมีความสมบูรณและมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ลักษณะของเครื่องมือ การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (interview
schedule) ที่มีลักษณะคําถามซึ่งกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (close ended questions) โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
สวนที่ 2 พฤติกรรมของเกษตรกรในการซื้อโคเนื้อ
สวนที่ 3 ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโคเนื้อ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
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คําถามเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกร และความพึงพอใจ
ในการซื้อโคในจังหวัดพิษณุโลกไดประยุกตใชวิธีการวัดทัศนคติตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) อางถึงใน
สุชาติ (2532) โดยกําหนดเปนระดับ ดังนี้
มากที่สุด/คาดหวังมากที่สุด
กําหนดคาคะแนนเปน 5
มาก/คาดหวังมาก
กําหนดคาคะแนนเปน 4
ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง
กําหนดคาคะแนนเปน 3
มากนอย/คาดหวังนอย
กําหนดคาคะแนนเปน 2
ไมมีปญหา/ไมคาดหวัง
กําหนดคาคะแนนเปน 1
3.3 การเก็บขอมูลและการรวบรวม
ใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูล โดยมีการชี้แจงการเก็บขอมูล ใหกับเจาหนาที่ที่สํานักงาน
ปศุสัต วจังหวัด พิษณุโ ลก เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน ซึ่งจะชว ยใหการเก็บ ขอมูล ถูก ตอง ครบถว น และ
ตรงตามเวลากําหนด โดยดําเนินแจกแบบสอบถามในการประชุมกํานันผูใหญบาน การประชุมอบรมชี้แจง
ใหความรูเกษตรกร หรือดําเนินการพรอมกิจกรรมการสํารวจสัตวของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
3.4 การวิเคราะหและการรายงาน
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรและสวนที่ 2 พฤติกรรมของเกษตรกรในการ
ซื้อโคเนื้อ ดําเนินการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลที่ไดมาลงรหัสเชิงปริมาณ โดยการใหคาเปนตัวเลข
ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลและใช
สถิติ คาความถี่ และคารอยละ
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 3 ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโคเนื้อ และสวนที่ 4
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรดําเนินการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลที่ไดมาลง
รหัสเชิงปริมาณ โดยการใหคาเปนตัวเลขทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปน
เครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงการเปรียบเทียบความหมาย
โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงในการเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย ตามแบบของอุทุมพร
อางถึงในประภัสสร (2544) โดยกําหนดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง
4.21 - 5.00
มากที่สุด/คาดหวังมากที่สุด
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
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
โคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อ
ปจ จัย สว นประสมทางการตลาดที่ส งผลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกอําเภอของ
จังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนที่กําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งไดรับความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ทุกอําเภอในจังหวัดพิษณุโลก ในการสํารวจขอมูลตามแผนงานราชการ การออกตรวจติดตาม งานราชการที่
ปฏิบัติเปนประจํา โดยสามารถเก็บขอมูลจากเกษตรกรจํานวนทั้งสิ้น 397 ราย แยกเปนอําเภอ 9 อําเภอ
ตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุปผลขอมูลที่ทําการสํารวจตามเปาหมายที่กําหนดไว
อําเภอ
อําเภอเมืองพิษณุโลก
อําเภอนครไทย
อําเภอชาติตระการ
อําเภอบางระกํา
อําเภอบางกระทุม
อําเภอพรหมพิราม
อําเภอวัดโบสถ
อําเภอวังทอง
อําเภอเนินมะปราง
รวม

ประชากร (ราย) เปาหมาย (ราย) ผลสํารวจ (ราย)
326
27
31
1,485
124
125
613
51
54
182
15
15
314
26
33
382
32
36
640
53
57
343
29
32
114
10
14
4,399
367
397

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร เพื่อทราบขอมูลพื้นฐาน อาชีพ การศึกษา รายได และการเลี้ยงโคเนื้ของ
เกษตรกรเปาหมาย
ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรเปนเพศชาย 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 มีอาชีพหลักเกี่ยวกับการเกษตร รอยละ 71.0 รับจางทั่วไป
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 100,001200,000 บาท รอยละ 41.6 รายไดระหวาง 200,001-300,000 บาท รอยละ 22.9 รายไดระหวาง 300,001400,000 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 ตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เขารับการสํารวจ
1)
2)
3)
4)
5)
-

ขอมูลพื้นฐาน

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 29 ป
30 - 39 ป
40 - 49 ป
50 - 59 ป
มากกวา 60 ป
อาชีพหลัก
การเกษตร
รับจางทั่วไป
คาขาย
ลูกจางบริษัท
พนักงาน/ขาราชการ
ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณเลี้ยงโค
นอยกวา 1 ป
1-2 ป
3-4 ป
5-6 ป
7-8 ป
มากกวา 8 ป

(n=397)
จํานวน

รอยละ

250
147

63.0
37.0

3
45
101
132
96
20

0.8
11.3
25.4
33.2
24.2
5.0

282
77
20
8
10

71.0
19.4
5.0
2.0
2.5

206
121
55
13
2

51.9
30.5
13.9
3.3
0.5

45
90
106
68
25
63

11.3
22.7
26.7
17.1
6.3
15.9
20

ตารางที่ 4.2 (ตอ)
6)
7)
8)
9)
-

ขอมูลพื้นฐาน
รายไดรวมทุกกิจกรรมเฉลี่ยตอป
ต่ํากวา 100,000 บาท/ป
100,001 – 200,000 บาท/ป
200,001 – 300,000 บาท/ป
300,001 – 400,000 บาท/ป
400,001 – 500,000 บาท/ป
มากกวา 500,000 บาท/ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
มากกวา 6 ขึ้นไป
จํานวนโคเนื้อในฟารม
1-20 ตัว
21-100 ตัว
101-200 ตัว
มากกวา 201 ตัว
จํานวนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว
นอยกวา 1 ไร
1 ไร แตไมเกิน 5 ไร
5 ไร ถึง 10 ไร
มากกวา 10 ไร

(n=397)
จํานวน

รอยละ

135
165
91
2
3
1

34.0
41.6
22.9
0.5
0.8
0.3

145
179
57
16

36.5
45.1
14.4
4.0

295
82
19
1

74.3
20.7
4.8
0.3

100
188
75
34

25.2
47.4
18.6
8.6

สวนที่ 2 พฤติกรรมของเกษตรกรในการซื้อโคเนื้อ เพื่อทราบขอมูลพฤติกรรม เหตุผลความจําเปน ชวงเวลา
ความถี่ จํานวน หลักการพิจารณา และราคา ในการซื้อโคเนื้อ
เกษตรกรมีวัตถุประสงคในการซื้อโคเนื้อเพื่อเลี้ยงเปนพอแมพันธุผลิตลูก รอยละ 42.3 เลี้ยงเปน
โครุนหรือโคขุน รอยละ 36.8 และซื้อมาและขายไป รอยละ 20.9 ซื้อโคเนื้อแบบไมกําหนดชวงเวลาในการซื้อ
รอยละ 52.4 และกําหนดชวงเวลา รอยละ 47.6 แบงเปนซื้อในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4
ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม รอยละ 26.5 ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม รอยละ 21.7 และชวงเดือนกันยายนพฤศจิกายน รอยละ 17.4 ทั้งนี้อาจเกี่ยวของกับรายไดจากอาชีพทางการเกษตรที่มีรายไดเปนชวงเวลา เชน
การทําขาวนาป ขาวนาปรัง หรือการทําไรตางๆ เกษตรกรซื้อโคเนื้อครั้งละ 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 โดยการซื้อครั้งละจํานวนนอย
สอดคลองกับรายไดรวมทุกกิจกรรมตอปของเกษตรกรที่มีรายไดไมสูงนัก (100,001 – 200,000 บาทตอป)
ทั้งนี้ไดสอดคลองกับทฤษฎีของ kotler อางอิงใน ธนวรรณ และคณะ (2547) กลาววา สิ่งเราภายนอกของ
ผูบริโภคแบงเปน 2 สวนคือ สิ่งเราทางการตลาดซึ่งควบคุมได แตอีกสวนหนึ่งคือสิ่งเราที่เปนปจจัยเกี่ยวของกับ
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สิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งไมสามารถควบคุมได เชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง หรือวัฒนธรรม ทั้งนี้ปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อในชวงเวลาและปริมาณการซื้อคือชวงเวลาการไดรับผลตอบแทนจากผลผลิตและ
รายไดตอปนั้นเอง ตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมขั้นพื้นฐานในการซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
10)
11)
-

12)
-

พฤติกรรมของเกษตรกร
วัตถุประสงคหลักในการซื้อโคเนื้อ
เพื่อเปนพอแมพันธุผลิตลูก
เพื่อเปนโครุนหรือขุน
เพื่อซื้อมาและขายไป
ชวงเวลาที่ซื้อโคเนื้อ
ไมกําหนดชวงเวลาซื้อ
กําหนดชวงเวลาซื้อ
ชวงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ
ชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
ชวงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม
ชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน
จํานวนโคเนื้อที่ซื้อในแตละครั้ง
ครั้งละ 1-2 ตัว
ครั้งละ 3-5 ตัว
ครั้งละ 6-8 ตัว
ครั้งละ มากกวา 8 ตัว

n=189
n=189
n=189
n=189

(n=397)

จํานวน

รอยละ

168
146
83

42.3
36.8
20.9

208
189
65
50
41
33

52.4
47.6
34.4
26.5
21.7
17.4

256
99
32
10

64.5
24.9
8.1
2.6

การพิ จ ารณาเลื อกซื้ อโคเนื้ อตามลั กษณะทางกายภาพ พบวา เกษตรกรพิจ ารณาดานพั น ธุ กรรม
ประกอบการซื้อโคเนื้อ รอยละ 89.2 แบงเปนพิจารณาบางแตขึ้นอยูกับปจจัยอื่นประกอบ รอยละ 36.7
เลือกพันธุพื้นเมืองเปนหลัก รอยละ 25.7 เลือกพันธุลูกผสมยุโรปเปนหลัก รอยละ 13.6 และเลือกพันธุลูกผสม
ในไทยเปนหลัก รอยละ 24.0 สวนเกษตรกรไมพิจารณาดานสายพันธุเพราะใหความสําคัญในปจจัยอื่น รอยละ
10.8 มีการพิจารณาเลือกโคขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ 66.5 ไมพิจารณาขนาดเพราะใหความสําคัญ
ในปจจัยอื่น รอยละ 18.6 เลือกขนาดใหญเสมอ รอยละ 9.8 และเลือกขนาดเล็กแตสมบูรณ รอยละ 5.0
เลือกโคเนื้อนิสัยนิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 ไมพิจารณานิสัยและการแสดงออกของโคเนื้อเพราะใหความสําคัญ
ในปจจัยอื่น รอยละ 34.8 เลือกโคเนื้อแคบังคับสัตวได รอยละ 29.7 เลือกโคเนื้อที่ผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ
42.1 เลือกแบบไมมีแผลขนาดใหญหรือกอนเนื้อ รอยละ 37.5 ไมพิจารณารูปลักษณภายนอก รอยละ 20.4
เลือกโคเนื้อสภาพปานกลางมีสุขภาพดีสมประกอบ รอยละ 64.0 เลือกสภาพอวนใหญมีสุขภาพดีสมประกอบ
รอยละ 28.5 และเลือกสภาพผอมแตตองมีสุขภาพดีสมประกอบ รอยละ 7.6 ตามตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 การพิจารณาเลือกซื้อโคเนื้อตามลักษณะทางกายภาพ
13)
-

14)
15)
16)
17)
-

ปจจัยทางกายภาพของโคเนื้อ
การพิจารณาดานพันธุกรรมโค
ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอื่น
พิจารณาดานสายพันธุประกอบการซื้อโคเนื้อ
พิจารณาบางแตขึ้นอยูกับปจจัยอื่นประกอบ
เลือกพันธุพื้นเมืองเปนหลัก
เลือกพันธุลูกผสมยุโรปเปนหลัก
เลือกพันธุลูกผสมในไทยเปนหลัก
การพิจารณาขนาดโค
ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอื่น
เลือกขนาดใหญเสมอ
เลือกขนาดกลางและสมบูรณ
เลือกขนาดเล็กแตสมบูรณ
การพิจารณา นิสัยและการแสดงออกของโค
ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอื่น
เลือกแคบังคับสัตวได
เลือกนิสัยนิ่งและเชื่อง
รูปลักษณะภายนอก
ไมพิจารณาเพราะใหความสําคัญในปจจัยอื่น
ไมมีแผลขนาดใหญหรือกอนเนื้อ
ผิวขนสวยไรตําหนิ
สภาพสัตว
สภาพผอมแตตองมีสุขภาพดีสมประกอบ
สภาพปานกลางมีสุขภาพดีสมประกอบ
สภาพอวนใหญมีสุขภาพดีสมประกอบ

(n=397)

n=354
n=354
n=354
n=354

จํานวน

รอยละ

43
354
130
91
48
85

10.8
89.2
36.7
25.7
13.6
24.0

74
39
264
20

18.6
9.8
66.5
5.0

138
118
141

34.8
29.7
35.5

81
149
167

20.4
37.5
42.1

30
254
113

7.6
64.0
28.5

พฤติกรรมการซื้อและราคาโคเนื้อแตละประเภทของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก พบวาเคยซื้อโคพอ
พันธุพรอมผสม รอยละ 47.1 โดยซื้อในราคานอยกวา 30,000 บาท รอยละ 35.3 ซื้อราคา 30,001-40,000
บาท รอยละ 42.2 ซื้อราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 11.2 ซื้อราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.6
และซื้อราคามากกวา 60,000 บาท รอยละ 2.7 เกษตรกรเคยซื้อโคเพื่อใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 โดยซื้อ
ราคานอยกวา 30,000 บาท รอยละ 37.2 ซื้อราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 43.7 ซื้อราคา 40,00150,000 บาท รอยละ 9.6 ซื้อราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.4 และซื้อราคามากกวา 60,000 บาท
รอยละ 1.1 เกษตรกรเคยซื้อโคแมพันธุพรอมลูกติด รอยละ 58.4 โดยซื้อในราคานอยกวา 30,000 บาท
รอยละ 24.1 ซื้อราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 53.9 ซื้อราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 12.5
ซื้อราคา 50,001-60,000 บาท รอยละ 8.6 และซื้อราคามากกวา 60,000 บาท รอยละ 0.9 เกษตรกรเคยซื้อ
โคสาวเพื่อเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 โดยซื้อในราคานอยกวา 20,000 บาท รอยละ 42.5 ซื้อราคา 20,00123

30,000 บาท รอยละ 44.4 ซื้อราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 10.8 ซื้อราคา 40,001-50,000 บาท
รอยละ 1.5 และซื้อราคามากกวา 50,000 บาท รอยละ 0.8 เกษตรกรเคยซื้อลูกโคหยานม รอยละ 59.0
โดยซื้อในราคานอยกวา 50,000 บาท รอยละ 15.0 ซื้อราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7 ซื้อราคา
10,001-15,000 บาท รอยละ 19.6 ซื้อราคา 15,001-20,000 บาท รอยละ 13.7 และซื้อราคามากกวา
20,000 บาท รอยละ 6.0 เกษตรกรเคยซื้อโคพรอมขุน รอยละ 58.5 โดยซื้อในราคานอยกวา 20,000 บาท
รอยละ 37.0 ซื้อราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0 ซื้อราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 7.8
ซื้อราคา 40,001-50,000 บาท รอยละ 2.2 และไมมีเกษตรกรซื้อในราคามากกวา 50,000 บาท ตามตารางที่
4.5
ตารางที่ 4.5 ปจจัยดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก (n=397)
18)
-

29)
-

20)
-

ปจจัยดานราคา
โคใชเปนพอพันธุพรอมผสม
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-60,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
โคใชเปนแมพันธุ
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-60,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
โคแมพันธุพรอมลูกติด
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-60,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท

จํานวน

รอยละ

n=187
n=187
n=187
n=187
n=187

210
187
66
79
21
16
5

52.9
47.1
35.3
42.2
11.2
8.6
2.7

n=261
n=261
n=261
n=261
n=261

136
261
97
114
25
22
3

34.3
65.7
37.2
43.7
9.6
8.4
1.1

n=232
n=232
n=232
n=232
n=232

165
232
56
125
29
20
2

41.6
58.4
24.1
53.9
12.5
8.6
0.9
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ตารางที่ 4.5
21)
-

22)
-

23)
-

(ตอ)
ปจจัยดานราคา
โคสาวเพื่อเปนแมพันธุ
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
ลูกโคหยานม
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,000-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
โคพรอมขุน
ไมเคยซื้อ
เคยซื้อ
นอยกวา 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท

(n=397)
จํานวน

รอยละ

n=259
n=259
n=259
n=259
n=259

138
259
110
115
28
4
2

34.7
65.3
42.5
44.4
10.8
1.5
0.8

n=234
n=234
n=234
n=234
n=234

163
234
35
107
46
32
14

41.0
59.0
15.0
45.7
19.6
13.7
6.0

n=232
n=232
n=232
n=232
n=232

165
232
86
123
18
5
0

41.5
58.5
37.0
53.0
7.8
2.2
0.0

พฤติกรรมการซื้อจากแหลงจําหนายและการซื้อซ้ําของเกษตรกร พบวาเลือกซื้อโคตามตลาดนัด
โค-กระบือ รอยละ 52.4 ซื้อตามเกษตรกรเครือขายรอยละ 33.0 เลือกซื้อในพื้นที่ (เพื่อนบาน) รอยละ 13.6
และซื้อจากการสื่อสารผานทางระบบตางๆ ไดแก โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน รอยละ 1.0 เกษตรกร
จะเขาถึงแหลงผูขายเปนลําดับแรกจากผูคารายเดิม รอยละ 46.6 จากเครือขายที่รูจัก รอยละ 50.6 จากกํานัน/
ผูใหญบาน/ปราชญชาวบาน รอยละ 1.5 และจากเจาหนาที่หนวยงานราชการ รอยละ 1.3 และ พบวา เคยซื้อ
ซ้ําจากผูขายรายเดิมเพราะพอใจในสินคา รอยละ 59.9 เคยซื้อซ้ําเพราะเปนคูคารายเดียวที่รูจักรอยละ 16.1
ไมเคยซื้อซ้ําจากผูขายรายเดิม เพราะไมสามารถซื้อจากรายอื่น รอยละ 16.1 ไมเคยซื้อ เพราะไมพอใจในสินคา
รอยละ 7.6 และไมเคยซื้อเนื่องจากเปนพอคาขาจร รอยละ 0.3 โดยจะเห็นวาเกษตรกรตัดสินใจซื้อซ้ําเพราะ
พอใจในสินคามากกวาการซื้อซ้ําเพราะเปนคูคารายเดียว ทั้งนี้ อดุล จาตุรงคกุล (2545) ไดอธิบายถึงโมเดล
กระบวนการตัดสินใจซื้อซ้ํามีอยู 2 สาเหตุ คือ การซื้อซ้ําเนื่องจากตระหนักถึงปญหาและตัดสินใจแกโดย
การเลือกซื้อสินคาชนิดเดิม กับการซื้อซ้ําที่เกิดจากนิสัยที่จะทําใหการติดสินใจงายขึ้นและทําใหผูบริโภคจัดการ
25

กับชีวิตไดงายขึ้นกลาวคือการซื้อโคเนื้อเปนการใชเงินจํานวนมากเมื่อเทียบกับรายไดทั้งปการเปลี่ยนคูคาราย
ใหมหรือหาขอมูลใหมอาจมีความเสี่ยงที่จะไดสินคาไมตรงตามที่คาดหวัง จึงตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการซื้อซ้ํา
ซึ่งเปนสินคาที่พบและสัมผัสแลววาดีจริงนั้นเอง ตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ปจจัยแหลงที่ซื้อและกิจกรรมสงเสริมการขายที่มีผลตอการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกร(n=297)
24)
25)
26)
-

ปจจัยดานแหลงที่ซื้อและกิจกรรมสงเสริมการขาย
แหลงการจัดซื้อโคเนื้อที่ตัดสินใจซื้อเปนลําดับแรก
ตลาดนัดโค-กระบือ
กลุมเกษตรกร
เลือกซื้อในพื้นที่ (เพื่อนบาน)
จากการสื่อสารผานทางระบบตางๆ
(เชน โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน)
ทานเขาถึงแหลงขอมูลผูขายทางใดเปนลําดับแรก
ผูคารายเดิม
เครือขายที่รูจัก
กํานัน/ผูใหญบาน/ปราชญชาวบาน
เจาหนาที่หนวยงานราชการ
อืน่ ๆ (ระบุ)................................................
ทานเคยซื้อโคเนื้อซ้ําจากผูผลิตรายเดิมหรือไม เพราะอะไร
เคย เพราะเปนคูคารายเดียวที่รูจัก
ไมเคย เพราะ เพราะสามารถซื้อจากรายอื่น
เคย เพราะพอใจในสินคา
ไมเคย เพราะไมพอใจในสินคา
เคย เพราะ...........................................
ไมเคย เพราะ.........ซื้อจากพอคาขาจร.............

จํานวน

รอยละ

208
131
54
4

52.4
33.0
13.6
1.0

185
201
6
5

46.6
50.6
1.5
1.3

64
64
238
30
0
1

16.1
16.1
59.9
7.6
0.0
0.3

การพิจารณาแบบหลายปจจัยในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกร โดยสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา
1 ขอ พบวา เกษตรกรใหความสําคัญดานพันธุโค รอยละ 82.4 อายุ รอยละ 68.5 น้ําหนัก 67.3 รอยตําหนิ/
บาดแผล รอยละ 56.7 และสวนสูง รอยละ 45.8 ทั้งนี้สอดคลองกับการพิจารณาเลือกโคเนื้อตามลักษณะ
กายภาพ พบว า เกษตรกรพิ จ ารณาด า นพั น ธุ ก รรม ขนาดและรู ป ลั ก ษณ ภ ายนอกของโค เพราะลั ก ษณะ
ทางกายภาพเปนลักษณะที่ผูซื้อสามารถรับรูและพิจารณาขอมูลไดทันที เกษตรกรใหความสําคัญดานสีผิวโค
รอยละ 29.0 มาตรฐานการเลี้ยง รอยละ 28.5 ที่ตั้งฟารม รอยละ 20.4 และรอบอก รอยละ 19.1 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะข อมูล ดังกลา วอาจไมมีความสํ า คัญ หรือผูซื้อไมสามารถรับรูและพิจ ารณาไดทัน ที ตองใชขอมูลหรือ
ระยะเวลาการตรวจสอบมากขึ้น เปนไปตามแนวทางการแบบจํากัดขอบเขตของผูบริโภคของ อดุลย (2545)
ที่กลาววา การซื้อแบบเพื่อแกไขแบบจํากัดขอบเขต (Limit Problem Solving : LPS) ซึ่งเปนการซื้อที่ถูกทําให
งายขึ้น โดยการลดจํานวนแหลงขาวสารลง ลดขาวสาร ลดทางเลือก ลดเวลาที่จะเลือก และลดเกณฑในการ
ประเมินคาลง โดยขอบเขตการตัดสินใจซื้อมักใชในการซื้อสินคาประจําวันหรือการซื้อในบางโอกาส
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ตารางที่ 4.7 การพิจารณาแบบหลายปจจัยในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกร
ปจจัยดานสินคา
พันธุโค
พันธุประวัติ
อายุ
น้ําหนัก
สวนสูง
รอบอก
มาตรฐานการเลี้ยง
ที่ตั้งฟารม
สีผิวโค
รอยตําหนิ/บาดแผล
อื่นๆ (ระบุ) ตามความชอบ

ความถี่ที่เลือก
327
167
272
267
182
76
113
81
115
225
1

(n=397)
รอยละ
82.4
42.1
68.5
67.3
45.8
19.1
28.5
20.4
29.0
56.7
0.3

สวนที่ 3 ปจจัยการตลาดที่มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ เพื่อทราบถึงความคิดเห็นดานปจจัยการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโคเนื้อ
ป จ จั ย ด า นสิ น ค า เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็น วา อายุโ ค และการเลี้ ย งดูก อนจํ าหนา ย มีผ ลต อระดั บ
การตัดสินใจซื้อในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41 และ 3.41 ตามลําดับ) พันธุกรรมและพันธุประวัติมีผลตอ
ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 3.39 ตามลําดับ) ปจจัยดานราคา
เกษตรกรมีความคิดเห็นวา ราคาถูกที่สุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ และ
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.03 3.37
3.37 3.37 และ 3.07 ตามลําดับ) ปจจัยดานชองทางการจําหนายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลือกซื้อ
จากกลุมเกษตรกรมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) เลือกซื้อจากตลาดนัดโค-กระบือ
เลื อกซื้ อภายในพื้ น ที่ (เพื่ อนบ า น) เลื อกซื้ อจากเครื อขา ยที่เคยซื้อ และหาข อมูล ทางอิน เตอรเ น็ตมี ผ ลต อ
การตัดสินใจในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17 3.35 2.88 และ 2.62 ตามลําดับ) ปจจัยดานกิจกรรม
สงเสริมการขายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การใหขอมูลสินคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน การให
ขอมูลผูขายหรือกลุมผูขาย และการไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซื้อ อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
3.31 3.30 3.12 และ 3.21 ตามลําดับ) จะเห็นไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันในระดับปานกลางถึงมากเปนไปไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก
นัก ทั้งอาจเปนเพราะลักษณะของเกษตรกรผูซื้อเปนเกษตรกรรายยอยเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริม มีรายไดนอย
ที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อโคเนื้อในแตละปนอยครั้งๆละจํานวนนอย ซึ่งเปนการซื้อที่ใชขอมูลเพื่อการเลือก
และระยะเวลาในการตัดสินใจนอย จึงมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาซ้ํา ยกตัวอยาง เชน การกระตุนปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดวยการนําเสนอสายพันธุใหมๆ การลดราคาเพื่อเปดฐานลูกคาใหม หรือการเปดชองทาง
การจําหนายใหม อาจมีผลตอการตัดสินใจซื้อแคในระดับปานกลาง แตกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อสรางการ
รับรูในสินคาและสงเสริมใหมีการซื้อซ้ําจะชวยพัฒนาการตลาดโคเนื้อของผูผลิตได ตามตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานสินคา

พันธุกรรม
พันธุประวัติ
อายุ
การเลี้ยงดูกอนจําหนาย
ปจจัยดานราคา
ราคาถูกที่สุดเพียงอยางเดียว
ราคาตอน้ําหนัก
ราคาตอขนาดตัว
ราคาตออายุ
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย
ปจจัยดานชองทางจําหนาย
เลือกซื้อจากตลาดนัดโคกระบือ
เลือกซื้อจากกลุมเกษตรกร
เลือกซื้อภายในพื้นที่ (เพื่อนบาน)
เลือกซื้อจากเครือขายที่เคยซื้อ
หาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการขาย
การใหขอมูลสินคา
การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน
การใหขอมูลผูขาย/กลุมผูขาย
การไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซื้อ
หมายเหตุ

(n=397)

รอยละของความถี่การตัดสินใจ
1
2
3
4 5

เฉลี่ย

ความหมาย

1.8
0.8
0.3
0.5

16.1
5.3
3.8
7.3

43.3
51.9
53.4
48.4

32.0
39.0
40.3
38.8

6.8
3.0
2.3
5.0

3.26±0.87 ปานกลาง
3.39±0.67 ปานกลาง
3.41±0.61
มาก
3.41±0.72
มาก

3.5
1.0
1.0
0.3
3.0

17.1
6.8
5.0
7.3
14.1

55.9
49.9
53.9
51.9
56.7

20.2
39.3
36.3
36.3
25.7

3.3
3.0
3.8
4.3
0.5

3.03±0.80
3.37±0.70
3.37±0.69
3.37±0.69
3.07±0.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.8 13.4 53.7 20.9 8.3 3.17±0.89
0.8 5.5 48.9 41.1 3.8 3.42±0.69
1.0 4.8 56.7 33.8 3.8 3.35±0.68
13.4 13.6 45.6 26.4 1.0 2.88±0.98
21.4 15.9 42.3 19.6 0.8 2.62±1.05

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.8
0.5
0.3
0.8

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

11.6
9.8
13.6
9.6

49.4
54.2
61.2
59.4

32.7
30.2
24.2
28.2

5.5
5.3
0.8
2.0

3.31±0.78
3.30±0.74
3.12±0.64
3.21±0.67

ระดับในการตัดสินใจ 1=นอยที่สุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก และ 5 มากที่สุด

สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทราบผลตอบรับของ
เกษตรกรเมื่อไดมีการซื้อโคเนื้อ
เกษตรกรมีความพึ งพอใจในการซื้อโคเนื้ อจาก ขนาดโค น้ําหนักโค และความเหมาะสมของราคา
โคเนื้อ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.44 3.44 และ 3.43 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ
พันธุประวัติ ประเภทของโคที่ตองการมีมากพอใหเลือกซื้อ ภาพรวมโคเนื้อที่ไดซื้อ คาใชจายเพิ่มเติมในการซื้อ
โคเนื้อ ระยะทางไปยังแหลงซื้อ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซื้อ และมาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.37 3.30 3.37 3.42 3.06 3.21 3.25 และ 3.36 ตามลําดับ)
ตามตารางที่ 4.9
28

ตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจในไดซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ปจจัยความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อ

1
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
10.6 51.6 28.2
6.8 56.9 33.5
4.5 51.1 40.3
5.5 49.6 40.3
7.3 54.9 31.0
4.3 56.4 32.5

(n=397)
5
9.6
2.3
4.0
4.5
6.8
6.8

คาเฉลี่ย

สายพันธุโค
3.37±0.80
พันธุประวัติโค
3.30±0.65
ขนาดโค
3.44±0.65
น้ําหนักโค
3.44±0.67
ประเภทโคที่ตองการมีมากพอใหเลือกซื้อ
3.37±0.72
ภาพรวมโคเนื้อที่ไดซื้อ
3.42±0.68
คาใชจายเพิ่มเติมในการซื้อโค
เชน คาที่ คานายหนา คาธรรมเนียม คาขนสง 1.0 16.1 61.0 19.4 2.5 3.06±0.70
ระยะทางไปยังแหลงซื้อโคเนื้อ
0.0 8.3 64.7 24.7 2.3 3.21±0.61
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซื้อ
0.0 7.3 63.2 27.0 2.5 3.25±0.62
มาตรฐานคุณภาพของโคเนื้อ
0.0 6.0 56.7 32.7 4.5 3.36±0.66
ความเหมาะสมของราคาโคเนื้อ
0.0 4.8 52.4 38.0 4.8 3.43±0.66
หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ 1=นอยที่สุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก และ 5 มากที่สุด

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซื้อโค
เนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อโคเนื้อ
ปจ จัย สว นประสมทางการตลาดที่ส งผลตอการตัดสินใจซื้อโคเนื้อ และความพึงพอใจในการซื้อโคเนื้อของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกอําเภอของ
จังหวัดพิษณุโลก ตามสัดสวนที่กําหนดไวในวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งไดรับความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
9 อําเภอในจังหวัดพิษณุโลก ในการสํารวจขอมูลตามแผนงานราชการ และการออกตรวจติดตามงานราชการที่
ปฏิบัติเปนประจํา จํานวนรวม 397 ราย พบวาเปนเพศชายรอยละ 63.0 เพศหญิง 37.0 มีอายุ 40-49 ป
รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร 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
ในดานพฤติกรรมพบวาเกษตรกรซื้อโคเนื้อแบบไมกําหนดชวงเวลา รอยละ 52.4 และกําหนดชวงเวลา
รอยละ 47.6 ในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ รอยละ 34.4 ในแตละครั้งซื้อ 1-2 ตัว รอยละ 64.5 เกษตรกรมี
การพิจารณาดานสายพันธุประกอบการซื้อ รอยละ 89.2 พิจารณาเลือกโคเนื้อขนาดกลางและสมบูรณ รอยละ
66.5 เลือกโคเนื้อที่มีลักษณะนิ่งและเชื่อง รอยละ 35.5 เลือกโคเนื้อที่มีผิวขนสวยไรตําหนิ รอยละ 42.1 และ
เลือกโคเนื้อสภาพปานกลางมีสุขภาพดีประกอบ รอยละ 64.0 เกษตรกรเคยซื้อโคพอพันธุพรอมผสม รอยละ
47.1 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ 42.2 เคยซื้อโคเพื่อใชเปนแมพันธุ รอยละ 65.7 ในราคา 30,00140,000 บาท รอยละ 43.7 เคยซื้อโคแมพันธุพรอมลูกติด รอยละ 58.4 ในราคา 30,001-40,000 บาท รอยละ
53.9 เคยซื้อโคสาวเพื่อเปนแมพันธุ รอยละ 65.3 ในราคา 20,001-30,000 บาท รอยละ 44.4 เคยซื้อลูกโค
หยานม รอยละ 59.0 ในราคา 5,001-10,000 บาท รอยละ 45.7 เคยซื้อโคพรอมขุน รอยละ 58.5 ในราคา
20,001-30,000 บาท รอยละ 53.0
ป จ จั ย ด า นสิ น ค า เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็น วา อายุโ ค และการเลี้ ย งดูก อนจํ าหนา ย มีผ ลต อระดั บ
การตัดสินใจซื้อในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41 และ 3.41 ตามลําดับ) พันธุกรรมและพันธุประวัติมีผลตอ
ระดับการตัดสินใจเลือกซื้ออยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 3.39 ตามลําดับ) ปจจัยดานราคา
เกษตรกรมีความคิดเห็นวา ราคาถูกที่สุดเพียงอยางเดียว ราคาตอน้ําหนัก ราคาตอขนาดตัว ราคาตออายุ และ
ราคาตอกิจกรรมสงเสริมการขาย มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้ออยูใ นระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.03 3.37
3.37 3.37 และ 3.07 ตามลําดับ) ปจจัยดานชองทางการจําหนายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลือกซื้อ
จากกลุมเกษตรกรมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) เลือกซื้อจากตลาดนัดโค-กระบือ
เลือกซื้อภายในพื้นที่ (เพื่อนบาน) เลือกซื้อจากเครือขายที่เคยซื้อ และหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตมีผลตอการ
ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17 3.35 2.88 และ 2.62 ตามลําดับ) ปจจัยดานกิจกรรม
สงเสริมการขายเกษตรกรมีความคิดเห็นวา การใหขอมูลสินคา การใหขอมูลดานคุณภาพหรือมาตรฐาน การให
ขอมูลผูขายหรือกลุมผูขาย และการไดเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกซื้ออยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
3.31 3.30 3.12 และ 3.21 ตามลําดับ)
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เกษตรกรมีความพึ งพอใจในการซื้อโคเนื้ อจาก ขนาดโค น้ําหนักโค และความเหมาะสมของราคา
โคเนื้อ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.44 3.44 และ 3.43 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจจาก สายพันธุ
พันธุประวัติ ประเภทของโคที่ตองการมีมากพอใหเลือกซื้อ ภาพรวมโคเนื้อที่ไดซื้อ คาใชจายเพิ่มเติมในการซื้อ
โคเนื้อ ระยะทางไปยังแหลงซื้อ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงซื้อ 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 และหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคัดเลือก
ซื้อโคเนื้อในประเภทตางๆ หลักการวัดหรือหลักเกณฑใหมๆที่เขาใจงาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกซื้อโค
เนื้อของเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนํามาเปนขอมูลการนําเสนอขายของผูขายไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
สากลมากขึ้น
1.2 การสรางฐานขอมูลผูขาย เนื่องจากเกษตรกรมีการเลือกซื้อรายเดิม นอกจากยังไมได
ประโยชนการระบบตลาดแลว ยังไมเปนการพัฒนาสายพันธุโคที่ดี ดังนี้การสรางฐานขอมูลการซื้อขายโคเนื้อ
ของภาครัฐจะชวยสงเสริมใหมีการแขงขันดานการพัฒนาสินคา ทําใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น และเปน
การปรับปรุงสายพันธุในระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไปได
1.3 การพัฒนาหนวยงานรัฐใหเปนสื่อกลางในการสงเสริมการตลาด แมปจจุบันไดมีการ
พัฒ นาการซื้อขายโคเนื้ อเชิงพื้ นที่ ในการสรางมาตรฐานตางๆ และสงเสริมพัฒนาตลาดนัดโค-กระบือให มี
คุณภาพมากขึ้น แตกลับมีการใชชองทางการสื่อสารอื่นนอยมาก และเจาหนาที่หนวยงานรัฐมีสวนเกี่ยวของ
นอย จึงควรมีการเพิ่มชองทางการซื้อขายของหนวยงานภาครัฐ ผานระบบการประชาสัมพันธขาวสารตางๆที่มี
อยูในปจจุบันทั้งในระดับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวเขตพื้นที่ เพื่อ
อยางนอยจะไดเปนการประชาสัมพันธสินคาของกลุมเกษตรกรได
2. การสรางโมเดลการพัฒนาการตลาดของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรสําหรับการขาย
2.1 การวิจัยตลาด ปจจุบันมีการสงเสริมการเกษตรแบบกลุมหลายรูปแบบ เชน การสงเสริม
การรวมกลุม การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ แตเปนเพียงการพั ฒนาการรวมกลุมที่มีตลาดที่
แนนอนอยูแลว ซึ่งไมมีการสํารวจตลาดและพัฒนาการตลาดใหเพิ่มขึ้น จึงทําใหขาดความหลากหลายในการ
พัฒนาสินคา ราคา แหล งจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจได
2.2 การสรางระบบการผลิตที่เหมาะสมในกลุม ซึ่งปจจุบันเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรยังคง
ผลิตโคเนื้อในรูปแบบเดิม โดยนอยกลุมเกษตรกรที่จะมีการตกลงแนวทางในการผลิตใหเปนไปทิศทางเดียวกัน
เชน การใชน้ําเชื้อผสมเทียมชนิดเดียวกัน รูปแบบการใหอาหารแบบเดียวกัน หรือลักษณะการเลี้ยงที่เปนแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเคยชินหรือความสะดวกสบาย แตหาเกษตรกรไดรับหรือเรียนรูรูปแบบการ
จัดการที่ดีและสงผลตอการขายอาจทําใหเกษตรกรหันมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตใหสอดคลองกับตลาด
มากขึ้น
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