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This research aimed to study factors affecting the decision on purchasing breeder 

pig of farmers in changwat Nakhon Pathom. The questionnaires were used for gathering data 
from the sample of 230 farmers. Data was analyzed by frequency distribution, percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis testing was t-test, F-test, Least Significant 
Difference and multiple regression analysis with added technique. The results showed that 
most farmers are male, aged between 41 to 50 years old, education level is high school, 
Experience in farming breeder pig is over 10 years, number of breeder pig in farm is around 
100 to 150 and income is over 50,000 baht per month. The marketing mix factors, psychological 
factors at high level. The decision on purchasing breeder pig of farmers at highest level. The 
hypothesis testing found that the different individual factor including gender, age, educational, 
Experience which is affecting the decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat 
Nakhon Pathom are not different statistically significant at 0.05 level. But the different number 
of breeder pig and income per month which is affecting the decision on purchasing breeder 
pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are different statistically significant at 0.05 level. 
The marketing mix factors including product, price, place and promotion which is affecting the 
decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are statistically 
significant at 0.05 level. The psychological factors including motivation, perception, learning, 
belief and Attitude which is affecting the decision on purchasing breeder pig of farmers in 
changwat Nakhon Pathom are statistically significant at 0.05 level. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา 

ในอดีตเกษตรกรไทยในชนบทมีอาชีพหลักในการทํานา มักเลี้ยงสุกรครอบครัวละ 2-3 ตัว 
แทบทุกครอบครัว เน่ืองจากมีรําข้าว ปลายข้าว และเศษอาหารต่างๆ สําหรับใช้เลี้ยงสุกรอย่างเพียงพอ 
พันธ์ุสุกรที่เลี้ยงเป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง หรือพันธ์ุผสมระหว่างพันธ์ุพ้ืนเมืองกับพันธ์ุต่างประเทศ มีการเจริญ 
เติบโตช้า ให้ลูกน้อย ต้องใช้เวลาเลี้ยงเกือบ 1 ปี สุกรจึงโตพอท่ีจะขายส่งตลาดได้ ต่อมาการเลี้ยงสุกร
ของประเทศไทยพัฒนาไปจากเดิมมาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการติดต่อนํา
สุกรพันธ์ุดีหลายๆ พันธ์ุมาจากต่างประเทศ แล้วปรับปรุงสุกรพ้ืนเมืองให้เจริญเติบโตเร็วข้ึน ปรับปรุง
การเลี้ยงดู ปรับปรุงการให้อาหาร และมีการป้องกันรักษาโรคอย่างได้ผล ทําให้ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 
ประมาณ 5-6 เดือน ได้นํ้าหนัก 90–100 กิโลกรัมก็สามารถจําหน่ายได้ อัตราการให้ลูกดกเฉล่ียครอก
ละประมาณ 10-14 ตัว ในระยะเวลา 1 ปี สามารถให้ลูกได้ 2 ครอกเป็นอย่างน้อย ใช้อาหารคุณภาพ
ดี 2.5-3 กิโลกรัม ให้ซากคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของนํ้าหนักตัวขณะมีชีวิต ใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงไม่มาก
นัก ทําให้ปริมาณการผลิตสุกรของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทัดเทียมประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจํานวนหนึ่งขยายขนาดการผลิตตั้งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงสุกรเป็น
จํานวนหลายพันตัว ใช้เวลาเลี้ยงสุกรแต่ละตัวเพียง 5-6 เดือน จึงสามารถขายส่งตลาดได้ (ศิริสุข สุขสวัสด์ิ, 
ม.ป.ป.) 

 สุกรที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทย ได้แก่ สุกรพันธ์ุแลนด์เรซ ลาร์จไวท์ เพียเทรน 
และ ดูรอคเจอร์ซี่ เน่ืองจากสุกรเหล่าน้ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและอากาศของแต่ละ
ประเทศได้ดี เลี้ยงง่าย มีสมรรถภาพการผลิตสูง และคุณภาพซากดี สุกรพันธ์ุต่างประเทศที่สั่งซื้อเข้า
มาเลี้ยงในประเทศไทยขณะน้ีมาจากหลายสายพันธ์ุด้วยกันแล้วแต่บริษัทผู้สั่งซื้อว่าต้องการสุกรลักษณะใด 
สุกรแต่ละพันธ์ุที่มีในประเทศไทยต่างก็ผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุกัน และลูกสุกรที่เกิดขึ้นจัดเป็นลูกผสม 
ระหว่างสายพันธ์ุ จึงมีลักษณะที่ดีเด่นกว่าพ่อแม่ แต่ถ้านําลูกของสุกรเหล่าน้ีเป็นพ่อแม่พันธ์ุจะไม่ดีเท่ากับ 
ตัวของพ่อแม่เอง แต่หากได้รับการปรับปรุงโดยการคัดเลือกและผสมพันธุ์ให้ได้ลักษณะต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้เลี้ยงในประเทศไทยไปนานๆ จนลูกผสมน้ันมีสมรรถภาพในการถ่ายทอดลักษณะ
ไปสู่ลูกหลานได้ดี ซึ่งต่อไปอาจเรียกสุกรเหล่าน้ีว่าเป็นสายพันธ์ุของประเทศไทยก็ได้ (บัญชา ธาตุชัย, 
2552) 

 
 



2 

 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจํานวนทั้งสิ้น 796,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
58.78 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ด้านเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากร
ร้อยละ 16.07 ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทาํสวน 
ผลไม้และพืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐมจัดเป็น
เขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดี โดยอาศัยแหล่งนํ้าจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน 
และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ๆ 
มีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรท่ีพัฒนามากขึ้นระดับหน่ึง (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2557) และ
ในปี 2558 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนทั้งสิ้น 1,194 ราย แบ่งเป็นเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรพ้ืนเมืองจํานวน 44 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนจํานวน 614 ราย และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
พันธ์ุจํานวน 536 ราย (กรมปศุสัตว์, 2558) 

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลก พบว่า
แรงจูงใจของการเลี้ยงสัตว์แปลกมาจากการได้พบเห็นและสัมผัสกับสัตว์แปลกมาก่อน ทําให้เกิดความสนใจ 
อีกทั้งลักษณะภายนอกทั้งรูปร่างและสีสันที่แปลกตา ทําให้ผู้ซื้อเห็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเสน่ห์ และ
การเลี้ยงดูสัตว์แปลกน้ันไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเอาใจใส่มากนัก สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสัตว์แปลก
ในกลุ่มผู้ซื้อ พบว่า ผู้ซื้อให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด นั่นคือลักษณะทั่วไปของสัตว์
แปลก การเลี้ยงดูสัตว์แปลก ลักษณะนิสัยสัตว์แปลก สถานที่เลี้ยงและอาหารของสัตว์แปลก ปัจจัยที่มี
อิทธิพลรองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อจะไม่ซื้อสัตว์
แปลกจากช่องทางที่ไม่มีความน่าเช่ือถือ ถึงแม้ว่าลักษณะสัตว์แปลกตรงตามความต้องการก็ตามปัจจัย
ที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา ผู้ซื้อเลือกซื้อสัตว์แปลกตามกําลังซื้อที่สามารถรับได้ เพราะ
ผู้ซื้อไม่ต้องการให้ตนเองก่อหน้ี หากสัตว์แปลกนั้นมีราคาที่สูงเกินกําลังซื้อ จะทําให้แนวโน้มการซ้ือ
สัตว์แปลกนั้นลดลงหรือไม่มีการซื้อเลย (กมลชนก เนยพลับ, 2554) และจากการศึกษาเรื่องปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา คือ 
ความสามารถในการต่อรองราคาได้ และสามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆ ได้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่ส่งผลในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คอื ปริมาณเน้ือแดงที่ได้เมื่อเทียบกับนํ้าหนัก 
สุกรหรือเนื้อสุกรทั้งหมด และช่ือเสียงของฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ซื้อสุกรหรือเนื้อสุกรปริมาณมาก และ
การประชาสัมพันธ์ของทางผู้จําหน่ายเน้ือสุกร ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ มีบริการจัดส่งสินค้า 
และขั้นตอนการซื้อสุกรหรือเนื้อสุกรจากผู้จําหน่ายไม่ซับซ้อน (พีรวัฒน์  พนาอนันต์ไพบูรณ์, 2554)  
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จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือที่สามารถ
ควบคุมได้ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากน้ีงานวิจัย 
ดังกล่าวยังใช้ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการศึกษา แรงจูงใจเป็นหน่ึงในปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินค้า ปัจจัยด้านจิตวิทยาประกอบด้วย 
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ ดังน้ันการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงใช้ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกร
พันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงในการ
เลือกซื้อสุกรพันธ์ุ 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยเห็นว่าเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงสุกรพันธ์ุเป็นจํานวนมาก
และสุกรที่เลี้ยงอยู่น้ันมีหลากหลายสายพันธ์ุ แต่ละพันธ์ุมีรูปร่างลักษณะ คุณสมบัติ ราคาที่แตกต่างกัน 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรรายอ่ืนๆ ที่สามารถนําผลการศึกษาในครั้งน้ี 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลอืกซื้อสุกรพันธ์ุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครปฐมได้แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม และรายได้ต่อเดือน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การจูงใจ การับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมมีจํานวน 536 

ราย (กรมปศุสัตว์, 2558) ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถสํารวจประชากรทั้งหมดได้ จึงใช้การสุ่มตัวอย่างของ 
ประชากรคือ ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุจํานวน 230 ตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1967) แต่
เพ่ือสํารองความผิดพลาดของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามสํารองไว้ 10% เป็น 253 ตัวอย่าง 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาทีใช้ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ประมาณ 7 เดือน คือต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 

2558 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมมีจํานวนประชากรผู้
เลี้ยงสกุรเป็นจํานวนมากเหมาะแก่การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

4. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม โดยปัจจัยที่ทําการศึกษามีดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย 
ด้านจิตวิทยา 

การแบง่ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มที่ 1 การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครปฐม 
 1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

2. กลุ่มที่ 2 การทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

3. กลุ่มที ่3 การทดสอบปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสกุรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เกษตรกรผู้เลีย้งสุกรพันธ์ุในจังหวัดอ่ืนๆ สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสุกร
พันธ์ุได้ โดยดูว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
อย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้ประโยชน์และความคุ้มค่าจากการซื้อสุกรพันธ์ุไปเลี้ยงในฟาร์มของตนมากที่สุด 

2. ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสุกรพันธ์ุ สามารถเข้าใจถึงความต้องการซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
มากย่ิงข้ึน สามารถนําผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ุสุกรให้ตรงตามความต้องการ
ของเกษตรกรต่อไป 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. เกษตรกร หมายถึง ผู้ทําเกษตรกรรม  ในที่น้ีคือ ผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
2. สุกรพันธ์ุ หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว 

เมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุจะนําไปใช้เป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ  
3. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพลักษณะส่วนบุคคลโดยประกอบด้วย เพศ อายุ  
4. สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเล้ียงสุกรพันธ์ุ จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 

และรายได้ 
5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่ใช้เพื่อกระตุ้น
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อให้เกิดความต้องการซื้อมากที่สุด 

6. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สุกรพันธ์ุที่นําไปใช้เป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ 
7. ราคา หมายถึง มูลค่าสุกรพันธ์ุในรูปตัวเงินที่กําหนดโดยผลิตและผู้จําหน่าย 
8. ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางที่ประกอบด้วยบริษัทผลิตและจําหน่าย

สุกรพันธ์ุ ตัวแทนจําหน่าย และการขนส่ง เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่เกษตรกร 
9. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับเกษตรกร เพ่ือสร้าง 

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
10. ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยภายในจิตใจผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อและใช้สินค้า โดยปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความเช่ือและทัศนคติ 

11. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสกุรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
5. จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 
6. รายได้ต่อเดือน 

การตัดสินใจซือ้สุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
1. การจูงใจ 
2. การรับรู้ 
3. การเรียนรู้ 
4. ความเช่ือและทัศนคติ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 5.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุ 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior defined) มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย 
ดังน้ี 

Schiffman and Kanuk (2007) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา ซื้อ ใช้ ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ 
ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

Kotler and Keller (2012) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นพฤติกรรมของ
บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรเกี่ยวกับการเลือกซื้อ การใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของเขา  

ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 29) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ตลอดจนรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและทําให้เป็นส่วนร่วมในการกําหนดให้มีการกระทํา 

การศึกษาตลาดของผู้บริโภคน้ัน นักการตลาดจําเป็นต้องทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของตลาดผู้บริโภค ในการที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าทําไม
ผู้บริโภคถึงตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหน่ึงน้ัน Kotler Philip (1999) ได้อธิบายถึงการเกิด  
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พฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้น 
จากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulis) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) 
ที่เปรียบเสมือนกล่องดําที่ผู้ผลิต หรือนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผู้บรโิภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้น 
และเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้อหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ (Stimuli) สิ่งที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเกิด
จากแรงกระตุ้นภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย เป็นต้น หรืออาจเป็นสิ่ง
กระตุ้นที่อยู่ภายนอกได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ดังนั้นนักการตลาดจะให้
ความสําคัญกับสิ่งกระตุ้นภายนอกโดยพยายามจัดสิ่งกระตุ้น ภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
ให้สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าขึ้น (Kotler Philip, 1999) 
 1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่ง
ที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) สิ่ง
กระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ีหากนักการตลาดเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่งกระตุ้นทาง 
การตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ย่อมเป็นเคร่ืองมือที่สามารถกระตุ้นผู้บริโภคให้
เกิดความต้องการได้ ซึ่งนําไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด 
 1.2. สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การและ
นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ีได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุ้นทาง
เทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง และสิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  

2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
ที่เปรียบเสมือนกล่องดํา (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการ 
ตัดสินใจของผู้ซื้อ (Kotler Philip, 1999) 
 2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ คือ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors) ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
factors) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) 
 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) ประกอบด้วย การรับรู้ 
ปัญหา (Problem Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
(Post – Purchase behavior) 
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3. การตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Response) ผู้ซื้อ 
หรือผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังน้ี (Kotler Philip, 1999) 
 3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) คือ การเลือกประเภทของสินค้า และ
บริการที่ต้องการ 
 3.2 การเลือกตราสนิค้า (Brand Choice) คือ เลอืกตราย่ีห้อของประเภทสินคา้น้ันๆ 
 3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) คือ สถานที่ท่ีจะซื้อของผู้บริโภค เช่น เลือก
ใกล้บ้านหรือไม่ 
 3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) คือ เวลาที่ซื้อสินค้าอยู่ในช่วงเวลาใด 
เช่น เช้า หรือ เย็น 
 3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) คือ จํานวนที่ซื้อในแต่ละคร้ัง 
หรือจํานวนคร้ังที่ทําการซื้อบ่อยแค่ไหนกี่คร้ังต่อสัปดาห์  

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และเพ่ือจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ 
เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดําที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขาย 
คือ ค้นหาลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง การศึกษาลักษณะของผู้ซื้อ 
ที่เป็นเป้าหมายทําให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพ่ือจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ 
กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ลักษณะของผู้บริโภคได้รับอิทธิพล 
จากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี (Kotler Philip, 1999) 
 4.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือให้ 
เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ค่านิยม 
ของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กําหนดลักษณะและความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็น
สิ่งกําหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมย่อย 
และช้ันของสังคม 
 4.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน และ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผู้ซื้อ 
 4.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ และรูปแบบ
การดํารงชีวิต 
 4.3.1 อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน 



10 

 4.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล ในลักษณะ
ของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และ
ค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
 4.3.3 อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็น และความต้องการบริการ
ที่แตกต่างกัน 
 4.3.4 การศึกษา ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะต้อง
การข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน 
 4.3.5 รายได้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับอํานาจ 
การซื้อทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
 4.3.6 รูปแบบการดํารงชีวิต ขึ้นอยู่กับช้ันของสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มอาชีพ 
ของบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่กับรูปแบบการดํารงชีวิตและค่านิยม โดยรูปแบบการ
ดํารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็น ความสนใจ และกิจกรรม 
 4.4 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับ 
อิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ 

สรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทําให้ทราบว่าพฤติกรรม 
การซื้อของผู้บริโภคแต่ละคนน้ันแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ปัจจัยและสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่มากระทบผู้บริโภค ณ 
เวลาน้ัน หรือขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ซื้อเอง แนวคิดและทฤษฎีนี้ผู้วิจัยสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
เน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก จึงส่งผลให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างไปด้วย ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่
ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเกิดการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุมากที่สุด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยง 
สุกรพันธ์ุรายอ่ืน ที่ใช้ในการพิจารณาในการเลือกซื้อสุกรพันธ์ุต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 

ปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยภายในจิตใจผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
และการใช้ สินค้า โดยปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ 4 ปัจจัยได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ 
และทัศนคติ ที่ทําให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ความสําคัญของปัจจัย
ทางจิตวิทยาเน้นการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อว่ามีองค์ประกอบทางจิตวิทยาภายในตัวบุคคลใดบ้าง
ที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การเข้าใจถึงปัญหาความต้องการซื้อและบริโภคสินค้าน้ันขึ้นมา รวมถึงการเรียนรู้ 
และจดจําเป็นอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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การจูงใจ (Motivation)  
ในทางจิตวิทยาเช่ือกันว่าการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ต้องมีสิ่งจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการและเกิดพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน ดังน้ันการตลาดจึงพยายามที่
จูงใจผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของตน โดยอาศัยสิ่งจูงใจ
ทางการตลาด แต่นักการตลาดจะจัดสิ่งกระตุ้นอย่างไรน้ันจําเป็นต้องศึกษาถึง ความต้องการของมนุษย์
ให้เข้าใจก่อน นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ไว้มากมาย แต่ทฤษฎีที่มีช่ือเสียงและเป็น 
ที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ซึ่งเกิด
จากแนวคิดที่ว่าบุคคลมีความต้องการหลากหลายไม่สิ้นสุด โดยความต้องการเหล่านี้มีความสําคัญ
แตกต่างกันไป ความต้องการของบุคคลอาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กันหลายขั้นตอน แต่ละบุคคลจะพยายาม 
ตอบสนองความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือมากที่สุดก่อน เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ต้องการ แล้วความจําเป็นใน
สิ่งน้ันก็จะหมดไป ดังน้ันนักการตลาดต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย์แล้ว 
นํามาพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการอะไรได้บ้าง แล้วจึงใช้เครื่องมือ 
ทางการตลาดเพ่ือจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท (โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน, 
2554) 

การรับรู้ (Perception)  
เป็นกระบวนการความเข้าใจของบุคคล การรับรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเช่ือ 

ประสบการณ์ ความต้องการ และอารมณ์ เป็นต้น บุคคลรับรู้ได้จากประสาท สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น 
การได้กลิ่น การได้ยิน การได้รับรสชาติ การสัมผัส การรับรู้ของผู้บริโภค ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขึ้น คือ เมื่อผู้บริโภคมีการเปิดรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จําหน่ายในท้องตลาด 
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตน ผู้บริโภคจะทําความเข้าใจและเก็บ ข้อมูลน้ันไว้ในความทรงจํา 
ข้อมูลจากการรับรู้น้ีผู้บริโภคจะนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ในคร้ังต่อๆ ไป โดยเฉพาะ
ผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์น้ันอยู่แล้ว จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วย่ิงขึ้น (โชติอนันต์ 
พฤทธ์ิพรชนัน, 2554) 

สุชา  จันทร์เอม (2540) กล่าวว่า “การรับรู้ หมายถึง ขบวนการท่ีคนเรามีประสบการณ์
กับวัตถุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยอวัยวะสัมผัส การที่บุคคลสามารถรับรู้และแสดงออกได้อย่างดี
หรือไม่นั้นจะต้องอาศัยสิ่งเร้า การรับสัมผัส ประสบการณ์เดิมต่างๆ เช่น ความคิด ความรู้ และการ
กระทําที่ได้เคยทํามาแล้วในอดีต เพ่ือการตีความหมายสิ่งเร้าน้ัน เป็นต้น”กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การเลือกข้อมูลที่แสดงออก (Selective Explosure) ผู้บริโภคเปิดรับสิ่งกระตุ้นหรือ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้ามาสู่ตน 
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2. การใส่ใจเลือกรับข้อมูล (Selective Attention) ผู้บริโภคใส่ใจเลือกรับสิ่งกระตุ้นหรือ 
ข้อมูลข่าวสารที่สนองความต้องการในขณะนั้น 

3. การเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือก (Selective Comprehension) ผู้บริโภคทําความเข้าใจ 
และตีความข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

4. การเก็บรักษาข้อมูลที่เลือกไว้ในความทรงจํา (Selective Retention) ผู้บรโิภคมี
การจดจําข้อมูลข่าวสารจากการอ่าน การเห็น หรือการได้ยินไว้ในความทรงจําหลังการเปิดรับและทํา
ความเข้าใจข้อมูลแล้ว 

Schiffman & Kanuk (1991) กล่าวว่า “การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลทําการเลือก
รวบรวม แปลความหมาย และสร้างภาพของสิ่งเร้าน้ัน ๆ ขึ้น โดยมีการรับสัมผัสสิ่งเร้าผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง” ตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคน้ันสิ่งเร้า คือ ตัว
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การโฆษณา หรือการขาย เป็นต้น 

การเรียนรู้ (Learning)  
 เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเกิดข้ึนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
โดยไม่จําเป็นต้องเป็นประสบการณ์ตรงเสมอไป อาจเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อ่ืนหรือ
ความบังเอิญก็ได้ มีหลายทฤษฎีอธิบายถึงการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะอธิบายในเรื่อง
การตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) นักการตลาดพยายามหาเง่ือนไขที่เหมาะสมที่ทําให้ 
คนตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแนวทางที่ต้องการ เช่น ใช้ประโยชน์ด้วยการโฆษณาซ้ําๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดการซื้อ 
เป็นต้น (โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน, 2554) 

Schiffman & Kanuk (1991) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ในเชิงการตลาดว่า “การ
เรียนรู้ของผู้บริโภค คือกระบวนการซึ่งผู้บริโภคได้รับรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการซื้อ การอุปโภค
บริโภค และหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็จะประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
การเลือกซื้อหรืออุปโภคบริโภคต่อไป” การเรียนรู้เป็นผลมาจากการมีความรู้และประสบการณ์ การเรียนรู้ 
อาจเกิดจากการที่ผู้บริโภคทําการเสาะแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือ
ผู้บริโภคอาจเกิดการเรียนรู้โดยความบังเอิญก็เป็นได้ 

ความเช่ือและทัศนคติ 
การกระทําและการเรียนรู้ที่มาจากความเช่ือจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยความเช่ือ 

(Belief) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเชื่อเหล่านี้อาจเกิดจากความรู้ 
ความคิดเห็น หรือความศรัทธา ซึ่งเกิดแรงผลักดันทางอารมณ์ อาจเก่ียวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจของบุคคล ส่วนทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ทั้งน้ี 
ทัศนคติของบุคคลจะมีรูปแบบแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหน่ึงจําเป็นต้องปรับเปล่ียนสิ่งอ่ืน
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ที่ทําได้ค่อนข้างยาก ดังน้ันนักการตลาดควรพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทัศนคติที่มีอยู่ดีกว่า 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติเพราะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจําเป็นต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายมาก 
จะเห็นว่ามีพลังต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และการเลือกของผู้บริโภคเป็นผลจากปฏิกิริยา 
ภายในที่ซับซ้อนของวัฒนธรรม สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา (โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน, 
2554) 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2533) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” คือ ความโน้มเอียงที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน วัตถุ สิ่งของหรือความคิด 
ทัศนคติอาจเป็นบวกหรือลบ ถ้าบุคคลมีทัศนคติบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่เผชิญกับสิ่งน้ัน ถ้ามี
ทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเช่ือของ
บุคคล 

องค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) แสดงถึงข้อมูล การรับรู้ ความรู้ 

ความเช่ือ ที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. ส่วนความรู้สึก (Affective Component) สะท้อนถึงอารมณ์ หรือความรู้สึก ที่มีต่อ

ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) สะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้ม 

ที่จะมีพฤติกรรมต่อทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
สรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ทําให้ทราบถึงพฤติกรรม 

ของผู้ซื้อว่ามีองค์ประกอบทางจิตวิทยาที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การเข้าใจถึงปัญหา 
รวมถึงการเรียนรู้และจดจาํจนเกิดการซื้อและบริโภคสินค้าน้ันขึ้นมา ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดและทฤษฎีน้ีมาใช้ 
ประกอบการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
แต่ละรายมีแรงจูงใจ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติต่อการซื้อสุกรพันธ์ุที่
แตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรรายอ่ืนและ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต หรือผู้จําหน่ายสุกรพันธ์ุที่สามารถทราบถึงความต้องการภายในจิตใจของเกษตรกร 
อย่างแท้จริง  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler Philip (2003: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาด 
แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix หรือ 4Ps) ไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กลา่วไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
เครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้ 
หรือการบริโภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009: 616) ประกอบด้วย 
สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น สี คุณภาพ ราคา ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย 
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน
หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึง
จะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ 
 1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)  
 1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
 1.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)  
 1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์(Product Development) และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New 
and Improved)  
 1.5 กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นคุณค่า
ทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong 
and Kotler, 2009: 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดข้ึน 
ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ  
 2.1 กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึง  
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 2.1.1 คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์น้ัน 
 2.1.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
 2.1.3 การแข่งขัน 
 2.1.4 ปัจจัยอ่ืน ๆ 
 2.2 คุณสมบัติที่สําคัญของราคา (Kotler, 1997: 611-630) 
 2.2.1 การกําหนดราคา (List Price) ธุรกิจต้องกําหนดราคาสินค้า ต้ังแต่มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเมื่อมีการแนะนําผลิตภัณฑ์เข้าในช่องทางการจําหน่ายใหม่ หรือในเขตพ้ืนที่
ใหม่ ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะวางตําแหน่งคุณภาพผลิตภัณฑ์กับราคาอย่างไรในแต่ละตลาด 
 2.2.2 การให้ส่วนลด (Price discount) แบ่งออกได้ดังน้ี 
 2.2.2.1 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้กับผู้ซื้อสําหรับการชําระเงิน
โดยเร็ว 
 2.2.2.2 ส่วนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซื้อในปริมาณมาก 
ซึ่งควรหักกับลูกค้าทุกคนในปริมาณท่ีเท่าเทียมกัน และไม่ควรเกินต้นทุนของผู้ขาย การให้ส่วนลด อาจ 
ให้ตามคําสั่งซื้อแต่ละงวด หรือให้ตามจํานวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหน่ึง 
 2.2.2.3 ส่วนลดตามฤดูกาล คือการให้ส่วนลดสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าหรอื
บริการนอกฤดูกาล เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลและมียอดขายต่ํา 
 2.2.3 การให้ระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเช่ือ (Payment 
Period and Credit Term) คือ การให้ระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการตาม
ระยะเวลาที่ กําหนดไว้ ดังน้ัน ราคาจึงเป็นเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้  

3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบ 
ด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่นําผลิตภัณฑ์ 
ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย 
การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
 3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล
หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler 
and Keller, 2009: 787)  
 3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน 
และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมต้นไปยังจุด
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สุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกําไร (Kotler and Keller, 2009: 
786) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความ
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) 
ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel walker and 
Stanton, 2007: 677) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติ 
และพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ 
องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ ซึ่งสื่อ
โฆษณามีหลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และปัจจุบันสื่อเครือข่ายทาง
สังคม หรือ Social Network กําลังได้รับความนิยม เน่ืองจากใช้ต้นทุนตํ่าแต่ทําให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลสูง ธุรกิจขนาดเล็กนิยมใช้ช่องทางดังกล่าวสร้างเครือข่ายการรับรู้และบอกต่อในโลกสังคม
ออนไลน์ (Viral Marketing) ทําให้เกิดการแพร่ขยายด้วยการบอกต่ออย่างรวดเร็ว (สันติธร ภูริภักดี, 
2554) 
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
กับบุคคลเพ่ือสร้างจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้า 
โดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การบริการลูกค้าด้วยรอยย้ิม และการมี
อัธยาศัยที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการให้บริการภายในร้าน  
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง สิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้น
ให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร (Armstrong and Kotler, 2009: 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้น 
ความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel Walker and 
Stanton, 2007: 677) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระตุ้นผู้บริโภค 
(Consumer Promotion) การกระตุ้นคนกลาง (Trade promotion) และการกระตุ้นพนักงานขาย  
(Sales force Promotion)  
 4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย 
คือ การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทโดยผ่าน



17 

การกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามใน
การสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบาย 
ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton, 2007: 677) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมหรือ 
ป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

สรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ทําให้ทราบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้นเพ่ือทําให้เกิด
ความต้องการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นด้านราคา สิ่งกระตุ้น
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีน้ีผู้วิจัย
สามารถนํามาใช้สร้างแบบสอบถามและเป็นตัวแปรในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตสุกรพันธ์ุที่จะนําไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์สุกรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจําหน่าย 
สุกรพันธ์ุในด้านการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการ
ที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหน่ึงน้ันจะต้องมีกระบวนการต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่
ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน การ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ และทัศนคติการซื้อ 

มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2554) กล่าวว่า ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อประกอบ 
ด้วย 6 ขั้นตอน คือ การรู้จักถึงความต้องการของผู้บริโภคเอง ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือกเปรียบเทียบ 
ข้อมูล ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 

Armstrong and Kotler (2013) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อคือ
ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 



18 

 
 

ภาพที่ 2  กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน 
ที่มา: Armstrong, Gary and Kotler, Philip, Marketing An Introduction, 9th ed. (Newfersey: 
Pearson Education), 2013. 
 

ผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความต้องการได้รับการกระตุ้น 
หรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information 
search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) ดังรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) จุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือ การที่
ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค
อาจเป็นสิ่งกระตุ้นภายในร่างกายหรือนักการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการข้ึนได้ นักการตลาดจะต้องรู้ถึงการใช้ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในบางคร้ัง 
ความต้องการได้รับการกระตุ้นและคงอยู่เป็นเวลานาน แต่ความต้องการนั้นยังไม่ถึงระดับที่จะทําให้เกิด 
การกระทํา เช่น นักการตลาดอาจกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ โดยการออกแบบหรือเสนอแฟช่ัน 
ใหม่ๆ สําหรับผู้นิยมแต่งกายตามแฟช่ัน หรือการที่ต้องมีการโฆษณาสินค้าซ้ําๆ ร่วมกับการลดแลกแจก 
แถมเพ่ือกระตุ้น ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความประหยัด ดังน้ันนักการตลาดอาจจะต้องทํา 
การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการหรือปัญหาของผู้บริโภคที่จะนําไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของตน เช่น 
การนําเสนอรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองที่มีปัญหาด้านที่จอดรถ เป็นต้น (Armstrong 
and Kotler, 2013) 
 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)

การค้นหาข้อมูล (Information Search)

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision)

พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)
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2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหาแล้วจะมีการแสวงหา 
ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่สําคัญเก่ียวกับประเภทสินค้า ราคาสินค้า สถานที่จําหน่าย และข้อเสนอ
พิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการหลายๆ ย่ีห้อ นักการตลาดควรจะสนใจถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
ผู้บริโภคจะหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้จาก 2 แหล่ง คือ (Armstrong 
and Kotler, 2013)  
 2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal serch) เมื่อเกิดปัญหาต้องการแก้ไขปัญหา 
จะใช้ความทรงจําในอดีตหรือประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอมาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ  
 2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก (External search) เมื่อข้อมูลที่ผู้บริโภคจําได้นั้น
ไม่เพียงพอ จึงเกิดการแสวงหาข้อมูลของสินค้าภายนอก โดยช่องทางการแสวงหาข้อมูลจะประกอบไป
ด้วย 
 2.2.1 โฆษณา ผู้บริโภคจะดูโฆษณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังน้ันนักการตลาด 
ควรเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาให้เหมาะสม  
 2.2.2 การไป ณ จุดขาย ผู้บริโภคต้องการที่จะสัมผัสหรือทดลองเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ที่ตนสนใจ สิ่งที่สําคัญในข้อน้ีคือ ณ จุดขายต้องมีการวางสินค้าต้องเด่นชัด รวมถึงมารยาทและความรู้
ความสามารถในเรื่องผลิตภัณฑ์ของพนักงานขายก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะให้ข้อมูลกับผู้บริโภค 
 2.2.3 การโทรศัพท์หรือพูดคุยกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือพบพนักงานขาย
เพ่ือขอคําปรึกษา พนักงานขายควรตอบคําถามต่างๆ ของผู้สอบถามได้อย่างชัดเจน 
 2.2.4 การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีน้ีอาจจะเป็นการสอบถามหรือ 
ค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีเว็บไซต์ รีวิว ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
ทั้งน้ีผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนี้ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ก็จะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการกําหนดความต้องการของตนเองข้ึนเพ่ือพิจารณา 
ลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลมาทําการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละ
ยี่ห้อ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตนต้ังไว้ โดยจะมีเรื่องของความเช่ือต่อตรายี่ห้อและ 
เรื่องของทัศนคติต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ได้แก่ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสินค้า
ที่จะได้รับ ความเช่ือถือต่อตราย่ีห้อ ระดับความสําคัญ ความพอใจในสินค้า ในบางครั้งการประเมิน
ทางเลือกจะทําได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างชัดเจนเหนือผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเลิศ ราคาตํ่า การตัดสินใจเลือกจะมีความมั่นใจมากกว่า การเลือกผลิตภัณฑ์
ระดับคุณภาพปานกลาง ราคาแพง เป็นต้น (Armstrong and Kotler, 2013) 
 



20 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว 
ผู้บริโภคจะได้สินค้าตราย่ีห้อที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด คือผู้บริโภคจะเกิดความต้ังใจ
ที่จะซื้อ (Purchase Intention) ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะทําการซื้อจริง อาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้อีก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factors) 
และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการซื้อ (Anticipated Situation Factors) (Armstrong and 
Kotler, 2013) 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) ในปัจจุบันนักการตลาดไม่ได้สนใจ 
เพียงแค่การซื้อของผู้บริโภคแต่ยังสนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรู้สึกหลังการซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย 
เน่ืองจากหากผู้บริโภคซ้ือสินค้าไปใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าก็จะมีการซื้อซ้ําอีกในคราวต่อไป 
แต่ในทางตรงข้ามหากใช้แล้วไม่พอใจผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวสินค้าและเลิกใช้ในที่สุด ดังน้ัน 
นักการตลาดจะต้องคอยติดตามความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ เพ่ือ
จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป (Armstrong and Kotler, 2013) 

สรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การค้นหา
ข้อมูล (Information Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อทั้ง 5 กระบวนการน้ี ทําให้ทราบว่าปัญหาก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคืออะไร สามารถค้นหา
ข้อมูลได้จากท่ีใด มีทางเลือกใดบ้าง ได้ทราบเหตุผลของการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อของ 
ผู้บริโภคเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยสนใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร
ในจังหวัดนครปฐม  
 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสุกรพนัธุ ์

ลักษณะท่ัวไปของสุกร  
สุกรเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่มีต่อมเหง่ือ มีช้ันไขมันใต้ผิวหนังหนา เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความจําดี 

มีพฤติกรรมฝูงและสนใจต่อสิ่งแวดล้อม นิสยัชอบน้ํา ต้องการคอกที่มีอากาศถ่ายเทดี และอากาศอบอุ่น 
อุณหภูมิประมาณ 25-29 เซลเซียส หรือ 78-85 ฟาเรนไฮต์ และมีอุณหภูมิร่างกายคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 
แสงสว่างจะไม่จําเป็นในการเจริญเติบโตเป็นสัตว์ที่ไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน ซึ่งอากาศร้อนจะมีผลต่อ 
ปริมาณการกินอาหาร ประสิทธิภาพการใช้อาหาร องค์ประกอบของเนื้อ การสืบพันธ์ุ และการให้ผล
ผลิตอ่ืนๆ อุณหภูมิของร่างกายเฉลี่ยประมาณ 39 เซลเซียส หรือ 102 ฟาเรนไฮต์ อัตราการเต้นของ
หัวใจปกติ 60-80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20-30 ครั้งต่อนาที และมีจํานวนโครโมโซม 38 คู่ 
(บัญชา ธาตุชัย, 2552) 



21 

ประเภทของสุกร 
ประเภทหรือชนิดสุกร หมายถึง กลุ่มของสุกรที่มีลักษณะหรือให้ผลผลิตคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 

ประเภทของสุกรเนื้อ ประเภทสุกรเบคอน และประเภทมัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
1. ประเภทมัน (Lard Type) เป็นสุกรพันธ์ุด้ังเดิมที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ในอดีต มีลักษณะ 

อ้วนเต้ีย ลําตัวหนาแต่สั้น สะโพกเล็ก มีมันมาก มีเน้ือแดงน้อย สุกรประเภทมันมีขนาดเล็ก เจริญเติบโต 
ช้าและกินอาหารเปลือง ตัวอย่างพันธุ์สุกรที่จัดไว้ในสุกรประเภทมัน ได้แก่ พันธ์ุราด พันธ์ุพวง และ 
พันธ์ุไหหลํา 

2. ประเภทเน้ือ (Meat Type) สุกรประเภทเน้ือลําตัวยาวกว่าประเภทมัน มีส่วนไหล่และ 
สะโพกใหญ่อวบ ลําตัวหนาและลึก หลังโค้งพองาม สุกรประเภทน้ีมีขึ้นจากการผสมพันธ์ุ และคัดเลือก
พันธ์ุให้มีเนื้อแดงมากข้ึนแต่มันลดลง เจริญเติบโตเร็วและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ
ก็ดีขึ้น ตัวอย่างสุกรประเภทน้ีคือ พันธ์ุดูร็อก พันธ์ุแฮมเชียร์ เป็นต้น 

3. ประเภทเบคอน (Bacon Type) เป็นสุกรที่ถูกปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในทวีปยุโรป เช่น 
ประเทศอังกฤษ เดนมาร์ก และประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้นโดยมีจุดประสงค์สําหรับการทําผลิตภัณฑ์ 
ที่เรียกว่าเน้ือสามช้ันเค็ม หรือเบคอน (Bacon) ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าเน้ือสามช้ัน ลักษณะของสุกรประเภทนี้ 
คือ มีลําตัวยาว ลึก ไขมันหลังบาง ให้เน้ือมาก และคุณภาพดี ในส่วนของเน้ือสามช้ันหนา มีหลายช้ัน
และปริมาณไขมันน้อย พันธ์ุที่มีช่ือเสียงได้แก่ สุกรพันธ์ุแลนด์เรซ ลาร์จไวท์ และเพียเทรน เป็นต้น 
(โรงงานอาหารสัตว์ เจบีเอฟ จํากัด, 2012) 

พันธุ์และลักษณะประจําพันธุ์สุกร  
พันธ์ุ หมายถึง กลุ่มของสุกรที่ได้ทําการคัดเลือกพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุ จนมีลักษณะของ

พันธุกรรมสม่ําเสมอ เช่น ลักษณะของใบหู สีของขนและการให้ผลผลิตอ่ืนๆ เมื่อผสมพันธ์ุสุกรพันธ์ุแท้
พันธ์ุเดียวกันลูกสุกรที่ออกมาจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ พันธ์ุสุกรที่มีความสําคัญและนิยมเลี้ยงในประเทศ 
ไทยและประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ 

1. สุกรพันธ์ุพ้ืนเมือง (Native Pigs) มีลําตัวสั้น หัวค่อนข้างใหญ่ ไหล่และสะโพกแคบ 
หลังแอ่น ท้องยาน ขาและข้อขาอ่อน ตัวเล็ก ขนาดโตเต็มที่นํ้าหนัก 80 กิโลกรัม ส่วนใหญ่สีดํา บางพันธ์ุ 
อาจมีสีพ้ืนท้องสีขาว เจริญเติบโตช้า 180-350 กรัมต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารประมาณ 5-7 มี
เน้ือแดงน้อย ไขมันมาก ข้อดีของสุกรพ้ืนเมืองคือ ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและทนต่อการตรากตรํา 
ได้อย่างดี ให้ลูกดอก เลี้ยงลูกเก่ง และทนทานต่อการกักขัง สุกรพ้ืนเมืองมีหลายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุไหลหลํา 
พันธ์ุควาย พันธ์ุกระโดนหรือราด และพันธ์ุพวง (กรมปศุสัตว์, 2557) ลักษณะสุกรพันธ์ุพ้ืนเมืองในไทย
มีดังน้ี   
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 1.1 พันธ์ุไหหลํา เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในสุกรพันธุ์พื้นเมือง ขนาดหัวใหญ่ปานกลาง 
คางหย่อน ไหล่กว้าง พุงหย่อน หลังแอ่น ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ตัวผู้น้ําหนัก ประมาณ 120 ถึง 150 
กโิลกรัม ตัวเมียนํ้าหนักประมาณ 90 ถึง 110 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เลี้ยงในภาคกลางและภาคใต้ 
 1.2 พันธ์ุควาย ส่วนใหญ่เลี้ยงมากในภาคเหนือ สีคล้ายพันธ์ุไหหลํา หน้าผากมีรอย
ย่นใบหูใหญ่ปรก ปลายหูเล็ก พุงหย่อน หลังแอ่น ขนาดเล็กกว่าพันธ์ุไหหลํา ตามีวงแหวนสีขาวรอบดวงตา 
เติบโตช้า 
 1.3 พันธ์ุกระโดนหรือพันธ์ุราด คล้ายกับพันธ์ุ Berkshire ตัวสั้น ป้อม ใบหูเล็กต้ังตรง 
ว่องไว ปราดเปรียว หากินในป่าเก่ง กระดูกเล็ก เน้ือแน่น 
 1.4 พันธ์ุพวง ขนแข็ง ผิวหนังหยาบ คางใหญ่ ไหล่กว้าง ตะโพกเล็ก หลังแอ่น พุงหย่อน  

2. สายพันธ์ุสุกรจากต่างประเทศ จะมีหลากหลายสายพันธ์ุแต่สายพันธ์ุที่นิยมเลี้ยงใน
ประเทศไทย ได้แก่ 
 2.1 พันธ์ุลาร์จไวท์ (Large White) สุกรพันธ์ุลาร์จไวท์หรือยอร์คเชียร์ (Yorkshire) 
เป็นสุกรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอังกฤษแถบบริเวณเมืองยอร์คเชียร์ โดยเกิดจากการคัดเลือกและผสม
ข้ามพันธ์ุระหว่างสุกรพันธ์ุยอร์คเชียร์กับสุกรพันธ์ุไวท์ เลสเตอร์ (White Leicester) ลักษณะประจํา
พันธ์ุโดยทั่วไปคือ ผวิ และขนมีสีขาวตลอดลําตัว บางตัวอาจมีจุดสีดําปรากฏที่ผิวหนัง จมูกยาว ลักษณะ 
ใบหูต้ัง หัวโต มีโครงสร้างลําตัวใหญ่และยาว แคบลึก ไหล่โต แต่สะโพกไม่โตเห็นเด่นชัด สามารถ
เจริญเติบโตเร็ว สุกรเพศเมียให้ลูกดก ขนาดครอกใหญ่ เลี้ยงลูกเก่ง ให้ซากที่มีคุณภาพสูง มีเน้ือแดงมาก 
และไขมันน้อย เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีขนาดน้ําหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีขนาดน้ําหนัก 
ประมาณ 150-200 กิโลกรัม นํามาเลี้ยงในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ.2482 
 2.2 พันธ์ุแลนด์เรซ (Landrace) เป็นสุกรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเดนมาร์กเกิดจาก
การนําเอาสกุรพันธ์ุลาร์จไวท์ ของประเทศอังกฤษเข้าไปปรับปรุงพันธ์ุ และได้นําไปผสมกับสุกรพันธ์ุ พ้ืนเมือง 
ของประเทศเดนมาร์ก จึงต้ังช่ือว่า Damish Landraace เป็นสุกรที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดในการทําผลิตภัณฑ์เบคอน ลักษณะประจําพันธ์ุโดยทั่วไป ผิวและขนมีสีขาว 
จมูกยาว หัวเรียวเล็ก ลักษณะของใบหูใหญ่ปรก ลําตัวยาวมีซี่โครงมากกว่าพันธ์ุอ่ืน 1 คู่ (16-17 คู่) หนาลึก 
ไหล่กว้างหนา ขาสั้น กระดูกเท้าอ่อนกว่าพันธ์ุอ่ืน ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง ให้นมมาก เติบโตเร็ว เมื่อ
โตเต็มที่จะมีขนาดน้ําหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัม ถูกนําไปปรับปรุงพันธ์ุในหลายประเทศ จนได้
พันธ์ุแท้ของประเทศเหล่าน้ัน แล้วใส่ช่ือประเทศผู้ปรับปรุงนําหน้าเข้าไป เช่น อเมริกันแลนด์เรซ แคนาดา 
แลนด์เรซและเบลเยียมแลนด์เรซ เป็นต้น นํามาเลี้ยงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2506 
 2.3 พันธ์ุดูร็อคเจอร์ซ่ี (Doroc Jerse) เป็นสุกรมีถิ่นกําเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กําเนิดจากการผสมข้ามของสุกรพันธุ์เจอร์ซี เรด (Jersey Red) เรด ดูรอค (Red Duroc) และเรด 
เบิร์กเชียร์ (Red Berkshire) ลักษณะโดยทั่วไป ลําตัวมีสีแดงโดยตลอดอาจจะมีสีแดงออกสีทองจนถึง
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สีแดงเข้มจัดจนออกสีน้ําตาล ลักษณะของหูกึ่งต้ังก่ึงปรก หน้าหักเล็กน้อย ลําตัวยาวปานกลาง มีเน้ือ
แดงมากและมีคุณภาพดี แข็งแรง บึกบึน ทนทานต่อภาวะเครียดและมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ในเมืองไทยได้ดี แต่มีลักษณะความเป็นแม่ได้ไม่ดี ให้ลูกไม่ดก เลี้ยงลูกไม่เก่ง จึงเหมาะใช้ทําเป็นพ่อพันธ์ุ 
เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีขนาดนํ้าหนักประมาณ 450 กิโลกรัม ตัวเมีย นํ้าหนักประมาณ 350 กิโลกรัม 
นิยมนํามาผสมพันธ์ุกับสุกรพันธ์ุแลนด์เรซหรือลาร์จไวท์เป็นสกุรขุนพันธ์ุผสม 2 สายเลือดหรือ 3 สายเลือด 
ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันน้ี 
 2.4 พันธ์ุพิทเทรน (Pietrain) สุกรพันธ์ุเพียเทรนหรือแปแตรง มีถิ่นกําเนิดในประเทศ 
เบลเยียม รูปร่างโดยท่ัวไปค่อนข้างจะตัวเต้ียกว่าสุกรพันธ์ุอ่ืนๆ มีลําตัวสีดําปนขาวและสีเหลืองสลับดํา 
ลักษณะใบหูต้ัง มีเพียงส่วนน้อยที่มีลักษณะใบหูปรก ใบหูขนาดกลาง หัวเรียวเล็ก ลําตัวไม่ยาว มีรูปร่าง 
สวยงาม ไหล่กว้าง หลังกว้างเป็นแผ่นกระดานและมีลักษณะเป็นร่องเห็นชัด สะโพกกลมใหญ่ มีกล้ามเน้ือ 
มาก มองเห็นมัดเป็นกล้ามเน้ืออย่างเด่นชัด มีคุณภาพซากท่ีดีกว่าพันธ์ุอ่ืน มีปริมาณเน้ือแดงมากและ
ไขมันบาง เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้มีนํ้าหนักประมาณ 180-220 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนักประมาณ 170-220 
กิโลกรัม มีลักษณะความเป็นแม่พันธ์ุไม่ดี ให้ลูกไม่ดกและเลี้ยงลูกไม่เก่ง การนํามาเลี้ยงจะนิยมมาใช้
ทําเป็นพ่อพันธ์ุ เพ่ือผสมข้ามกับสุกรพันธ์ุอ่ืนเพ่ือผลิตสุกรขุน 
 2.5 พันธ์ุเหมยซาน (Meishan) สุกรพันธ์ุน้ีมีถิ่นกําเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ถูกนําเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางจีนได้ถวายสุกรพันธ์ุน้ีมาและได้มอบให้กรมปศุสัตว์ นํามาขยายพันธ์ุ มี
ลักษณะหลังแอ่น ท้องยาน ผิวออกสีดํา ไปทางเทาผิวหนังเหี่ยวย่น ให้ลูกดกขนาดครอกเฉลี่ยถึง 14 ตัว 
และมีเต้านมถึง 16 เต้า เลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงง่าย มีความทนทานต่อบางโรคได้อย่างดีเย่ียม ข้อเสียคือ อ้วนง่าย 
โตช้าโดยมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เกิน 400 กรัมต่อวัน อายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์น้อยกว่า 100 วัน 
ในขณะที่น้ําหนักเมื่อโตเต็มวัยเพียง 150 กิโลกรัม เน้ือแดงน้อย มันมาก ซากไม่ดี เหมาะที่นํามาขุน
เลี้ยงแบบการค้า (บัญชา ธาตุชัย, 2552) 

การคัดเลือกสุกรพ่อแม่พันธุ์ 
1. การคัดเลือกสุกรแม่พันธ์ุ การคัดเลือกสุกรตามวิธีการที่ผ่านมาน้ัน ได้เน้นถึงสมรรถภาพ 

การผลิตเป็นหลักเพ่ือให้ได้สุกรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบันน้ีการคัดเลือก 
สุกรไว้ทาํพันธ์ุของผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจสังเกตลักษณะภายนอก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการคัดเลือก หลักการพิจารณาการคัดเลือกแม่พันธ์ุสุกรจากลักษณะ
ภายนอก สามารถทําได้ตามหลักเกณฑ์ที่สําคัญดังต่อไปนี้ (บัญชา ธาตุชัย, 2552) 
 1.1 การเจริญเติบโตของเต้านม ควรเลือกแม่สุกรที่มีเต้านมอย่างน้อย 6 คู่ ขึ้นไป 
ในสุกรประเภทเน้ือ และ 7 คู่ขึ้นไปในสุกรประเภทเบคอน ระยะห่างระหว่างเต้านมควรสม่ําเสมอเพ่ือ
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ความสะดวกในการเข้ากินนมของลูกสุกร ซึ่งลักษณะจํานวนและคุณภาพของเต้านมมีค่าอัตราพันธุกรรม 
ระดับสูง สามารถถ่ายทอดลักษณะเหล่าน้ีได้คร่ึงหนึ่ง จึงมีความสําคัญต่อลักษณะน้ีมาก 
 1.2 ลักษณะความยาวของลําตัว พิจารณาคัดเลือกแม่สุกรที่มีลําตัวยาวซึ่งจะส่งผล
ต่อระยะสําหรับเต้านมขยายได้มาก และยงัมีผลให้ลูกสุกรเข้ามาดูดนมได้สะดวก ไม่แออัด และนอกจากน้ัน 
สุกรที่มีขนาดลําตัวยาวจะมีเปอร์เซ็นต์เน้ือแดงมากและคุณภาพซากดี การคัดเลือกจึงให้ความสําคัญ
สําหรับลักษณะความยาวของลําตัวเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ 
 1.3 ลักษณะของสะโพก หลัง และไหล่ พิจารณาสุกรที่มีสะโพกใหญ่ สันหลังและ
ไหล่กว้าง ซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ต้องการให้มีสําหรับสุกรพันธ์ุ ลักษณะสะโพก หลังและไหล่ มี
ความสัมพันธ์กับส่วนที่ให้ราคา ดังน้ันแม่สุกรที่คัดเลือกจะต้องเน้นให้สะโพกที่มองดูเด่นชัด ใหญ่กลมกลืน 
มีขนาดกว้างและยาวเท่ากัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีเน้ือแดงเต็ม 
 1.4 กีบและขา การสุกรพันธ์ุสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้ความสําคัญในลักษณะความ
แข็งแรงของกีบและขา เน่ืองจากต้องเลี้ยงภายในคอกเป็นระยะเวลานาน ดังน้ันพ่อแม่พันธ์ุที่ดีจะต้องมี 
กีบและขาที่แข็งแรง มองดูสวยงามได้สัดส่วน กีบและขาที่ไม่แข็งแรงจะเป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญยิ่งของ
สุกรพันธ์ุ โดยพิจารณาคัดทิ้งสําหรับสุกรที่มีข้อขา (Pasterns) ยาวหรือสุกรที่ลําตัวต้ืน สะโพกเล็กเพราะ 
จะถ่ายทอดลักษณะเหล่าน้ีไปในฝูงสุกรได้อย่างรวดเร็ว 
 1.5 ขนาดของร่างกาย โดยทั่วไปการคัดเลือกจะเน้นสุกรที่ขนาดร่างกายที่โตที่สุดไว้ 
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและจะมีกําไร ถ้าเลือกสุกรที่มีขนาดโตเกินอายุ โดยพิจารณาจากน้ําหนัก
แรกเกิดและน้ําหนักหย่านมสูง ซึ่งมีแนวโน้มว่าสุกรที่คัดเลือกน้ันจะมีการเติบโตดีหลังจากหย่านม 
 1.6 ความสามารถของการเป็นแม่ ลักษณะอัตราการเติบโตและความแข็งแรงของ 
ลูกสุกรขึ้นอยู่กับพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านทางความสามารถของแม่สุกรในการให้นํ้านม แม่
สุกรจะต้องมีปริมาณน้ํานมท่ีเพียงพอต่อการเติบโตตามปกติของลูก ไม่ควรเลือกสุกรที่มาจากแม่ที่ไม่
มีน้ํานมไว้ทําพันธ์ุ ซึ่งลักษณะการเป็นแม่พันธ์ุที่ดีมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือการให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง 
และจะต้องเป็นแม่สุกรที่ไม่ต่ืนตกใจง่าย เพราะจะเป็นสาเหตุของการนอนทับลูกหรือเหยียบลูกตายได้ 

2. การคัดเลือกสุกรพ่อพันธ์ุ การคัดเลือกพ่อพันธ์ุก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันกับการคัดเลือก 
สุกรสาว (gilt) หรือแม่สุกร (sow) เพราะว่าพ่อพันธ์ุในฟาร์มใช้ผสมกับแม่พันธ์ุเป็นจํานวนมาก และจะ
ถ่ายทอดลักษณะของพ่อพันธ์ุไปสู่ลูก ฉะน้ันลักษณะเด่นที่ใช้คัดเลือกแม่พันธ์ุนํามาใช้กับพ่อพันธ์ุได้และ 
มีที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ (บัญชา ธาตุชัย, 2552) 
 2.1 ลักษณะทางเพศ สุกรพ่อพันธ์ุจะต้องแข็งแรงบึกบึนทั้งรูปร่างและการแสดงออก 
มีลักษณะทางเพศที่เจริญเต็มที่และวางได้รูปลักษณะอัณฑะมีขนาดใหญ่และเท่ากันทั้งสองข้าง พ่อพันธ์ุ 
ที่ดีจะต้องมีความฟิต และสามารถผสมได้รวดเร็ว ไม่ทําให้แมพั่นธ์ุบอบช้ํา  
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 2.2 อายุ การพิจารณาโดยทั่วไปพบว่าพ่อพันธ์ุควรจะคัดเลือกไว้ เมื่ออายุประมาณ 
6 เดือน เน่ืองจากสุกรขนาดอายุน้ีลักษณะต่างๆ จะแสดงออกได้อย่างเด่นชัด ทั้งในลักษณะด้อยและเด่น 
แต่อย่างไรก็ตามการคัดเลือกโดยการพิจารณาจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่พ่อพันธ์ุที่ดีจะต้องผ่าน การพิสูจน์ 
แล้วว่ามีความสมบูรณ์พันธ์ุสูง  
 2.3 เลือกลักษณะที่ต้องการจะมาปรับปรุงสุกรในฝูง ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์นั้น
จะต้องคํานึงถึงแผนการปรับปรุงพันธ์ุโดยเน้นในจุดประสงค์ให้ชัดเจน เที่ยงตรง และแน่นอน โดยท่ีก่อน 
การตัดสินใจว่าจะเลือกพ่อพันธ์ุตัวไหน ควรพิจารณาจุดอ่อนของสุกรสาวและแม่พันธ์ุที่มีอยู่ในฝูงว่ามี
ลักษณะใดบ้างที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่มีการจัดการดี อาหารถูกต้อง เช่น 
พบว่า อัตราการเจริญเติบโตในฝูงค่อนข้างตํ่า กรณีนี้จะต้องเลือกลักษณะของพ่อพันธุ์ที่มีอัตราการ
เติบโตสูงมาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะมองข้ามลักษณะอ่ืนๆ ไปก่อนก็ได้ (บัญชา ธาตุชัย, 2552) 

สรุป จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสุกรพันธ์ุ ทําให้ทราบว่าสุกรแบ่งเป็น 3 ประเภท 
มีสายพันธ์ุพ้ืนเมืองมี 4 สายพันธ์ุ สายพันธ์ุนําเข้าท่ีได้รับความนิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ สุกรพันธ์ุ 
แลนด์เรซ ลาร์จไวท์ เพียเทรน และดูรอคเจอร์ซี่ เน่ืองจากสุกรเหล่าน้ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมและสภาพอากาศของประเทศไทยได้ดี เลี้ยงง่าย มีสมรรถภาพการผลิตสูง และคุณภาพซากดี 
แต่สุกรแต่ละสายพันธ์ุก็มีคุณสมบัติเด่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรที่จะนําไป 
ใช้งาน ดังน้ันผู้วิจัยจึงนําข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือ
ศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ือให้ได้สุกรพันธ์ุที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
มากที่สุด 
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

บดินทร์  เอ่ียมสนธิ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ของเกษตรกร 
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 386 ตัวอย่าง จาก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 64.25 และเพศหญิงร้อยละ 35.75 
มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.93 สถานะภาพแต่งงานร้อยละ 69.17 ด้านการศึกษาส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 48.19 ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 
บาท ร้อยละ 47.67 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรที่สูงที่สุด คือ มากกว่า 26 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
53.11 และระยะเวลาในการใช้เคมีเกษตรสูงสุดคือ มากกว่า 26 ปีขึ้นไป ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
พึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคมีเกษตรท่ีมีต่อร้านค้าจากการประเมินส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม 
ทางการตลาด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีระดับความพึงพอใจเรียงลําดับดังน้ี ปัจจัยด้าน 
การจัดจําหน่ายมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
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มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 และปัจจัยด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 
ตามลําดับ สําหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ระยะ 
เวลาในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาในการใช้สารเคมีเกษตร ล้วนแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม 
ทางการตลาด 

กมลชนก เนยพลับ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสัตว์เลี้ยงประเภท 
สัตว์แปลก พบว่า กลุ่มผู้ซื้อเพศหญิงมีจุดเร่ิมต้นจากการได้พบเห็น สัมผัสและคุ้นเคยกับสัตว์แปลกมา
ก่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้เพศหญิงส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์
แปลกน้ันมาจากลักษณะภายนอกและลักษณะนิสัยของสัตว์แปลก ทําให้ผู้ซ้ือเห็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มี
เสน่ห์ และการเลี้ยงดูสัตว์แปลกน้ันไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเอาใจใส่มากนัก สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อสัตว์แปลกในกลุ่มผู้ซื้อ พบว่า ผู้ซื้อให้ความสําคัญกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด นั่นคือลักษณะ
ทั่วไปของสัตว์แปลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริม 
การขาย ผู้ซื้อจะไม่ซื้อสัตว์แปลกจากช่องทางที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ 
ปัจจัยด้านราคา ผู้ซื้อเลือกซื้อสัตว์แปลกตามกําลังซื้อที่สามารถรับได้  

กฤษณะ กสิบุตร (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 391 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด และการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน มีสมาชิกในครอบครัว 
มากกว่า 4 คน จากศึกษาด้านจิตวิทยาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเก่ียวกับปัจจัยทาง 
ด้านจติวิทยาของคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันทําให้ระดับความสําคัญของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านการศึกษา รายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันทําให้
ระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน การทดสอบสมมติฐานปัจจัย
ด้านจิตวิทยา พบว่า การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลุ่มตัวแปรอิสระ 
คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธนิน ไตรรักษ์ (2554) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู 
ช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนตัวอย่าง 400 คน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตร ีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ 
รับจ้างทั่วไป รายได้ต่อเดือน 14,001-18,500 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางการตลาด พบว่า 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสิรมการขาย มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พีรวัฒน์  พนาอนันต์ไพบูรณ์ (2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีก 
เน้ือสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จํานวน 224 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001- 
200,000 บาท ดําเนินการมาแล้ว 7-9 ปี แหล่งซื้อสุกรหรือเนื้อสุกร คือ ซีพี ความถ่ีในการซื้อสุกรหรือ
เน้ือสุกร คือ ซื้อทุกวัน ทราบข้อมูลการซื้อสุกรหรือเน้ือสุกรมาจําหน่ายจากเพ่ือนพ่อค้า/แม่ค้าแนะนํา 
สาเหตุที่เลือกซื้อสุกรหรือเน้ือสุกร คือ ราคายุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านสถานที่ ตามลําดับ  

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิด ใช้สร้างแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือหาปัจจยัที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสกุรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามาจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ และระยะเวลาการศึกษา โดยมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทําวิจัย และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งมีจํานวน 536 ราย (สํานักงานปศุสัตว์, 2558)  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือตัวแทนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสุ่ม 
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพราะผู้วิจัยไม่ทราบรายชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรพันธ์ุทั้งหมดในจังหวัดนครปฐม และมีการกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จะได้จํานวนตัวอย่าง 
เกษตรกร ตามสูตรของ Yamane (1967) 
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รายละเอียดในการคํานวณตามสูตรดังน้ี 
 

 n ≥ N
1+Ne2  

 
เมื่อ n  = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จํานวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม  
 e = ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดขึ้นร้อยละ 5 

 
แทนค่า n ≥ 536

1+536 0.05 2 

 n ≥ 229.06  หรือ  230  
  

ดังน้ันขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 230 ตัวอย่าง แต่เพ่ือสํารองความผิดพลาด 
ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามสํารองไว้ 10% เป็น 253 ตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 
2555) 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ที่สร้างข้ึนโดย
อาศัย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบคําถาม โดยแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เคยซื้อสุกรพันธ์ุ โดยคําถามมีลักษณะปลายปิด (Closed Form) รูปแบบ 
เลือกคําตอบเดียว มีจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของท่าน และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม แบบสอบถามใช้เป็นคําถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น คําถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 8 ข้อ ด้านราคา จํานวน 5 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 5 ข้อ และด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 5 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความสําคัญที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ที่มีให้เลือก 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
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ระดับความสําคัญที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อ คะแนน 
 มากที่สุด 5 
 มาก  4  
 ปานกลาง 3  
 น้อย 2 
 น้อยที่สุด 1 
 

เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามน้ี เป็นการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 
 

 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด -	คะแนนตํ่าสุด

จํานวนระดับช้ัน
 

  = 
5 -	1

5   
  = 0.8 
 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลผลระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ 
มากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ 
มาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาํคญั 
ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาํคญั 
น้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ 
น้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 คําถามเก่ียวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครปฐม แบบสอบถามใช้เป็นคําถามแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เลือกตอบได้เพียง 
ข้อเดียวเท่าน้ัน คําถามปัจจัยทางจิตวิทยาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ จํานวน 5 ข้อ ด้าน
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การรับรู้ จํานวน 5 ข้อ ด้านการเรียนรู้ จํานวน 5 ข้อ ด้านความเช่ือและทัศนคติ จํานวน 5 ข้อ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความสําคัญที่ส่งผลต่อการซื้อ ที่มีให้เลือก 5 ระดับ 
โดยกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
 

ระดับความสําคัญที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อ คะแนน 
 มากที่สุด 5 
 มาก  4  
 ปานกลาง 3  
 น้อย 2 
 น้อยที่สุด 1 
 

เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามน้ี เป็นการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 
 

 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด -	คะแนนตํ่าสุด

จํานวนระดับช้ัน
 

  = 
5 -	1

5   
  = 0.8 
 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลผลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านจิตวิทยาได้ ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีความสําคัญมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีความสําคัญมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีความสําคัญน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีความสําคัญน้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 4 คําถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

เป็นคําถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น มีจํานวน 5 ข้อ 
เลือกตอบตามระดับความสําคัญที่มีให้เลือก 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
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ระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อ คะแนน 
 มากที่สุด 5 
 มาก  4  
 ปานกลาง 3  
 น้อย 2 
 น้อยที่สุด 1 
 

เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามน้ี เป็นการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 
 

 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด -	คะแนนตํ่าสุด

จํานวนระดับช้ัน
 

  = 
5 -	1

5   
  = 0.8 
 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลผลระดับความสําคญัของกระบวนการตัดสนิใจซื้อได้ ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจซื้อทีม่ีความสําคัญมากทีส่ดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจซื้อทีม่ีความสําคัญมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจซื้อทีม่ีความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจซื้อทีม่ีความสําคัญน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจซื้อทีม่ีความสําคัญน้อยทีส่ดุ 

 
การตรวจสอบเครื่องมือ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือที่สร้างขึ้นคือ แบบสอบถาม 
ไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนที่ 
จะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง ให้เกิดความถูกต้อง 
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มากที่สุด และนําไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of 
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Item – Objective  Congruence : IOC)  ของผู้เช่ียวชาญจากการตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจพิจารณาข้อคําถาม ดังน้ี  

ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  เมื่อไมแ่น่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  
แล้วนําผลคะแนนที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC ตามสูตร 

 

 IOC = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
จํานวนผู้เช่ียวชาญ

 

 
ถ้าข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 – 1.00 แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรง สามารถนําไป 

ใช้ได้ แต่ถ้าข้อคําถามที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.50 ยังนําไปใช้ไม่ได้ ต้องทําการปรับปรุง  
2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับเกษตรกร 

ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบ 
การใช้คําถาม และนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามควรได้ไม่ตํ่ากว่า 0.75 จากน้ันสามารถ
นําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 230 ตัวอย่าง 
โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม เมื่อได้รับ
แบบสอบถามท่ีทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทันที 
และเมื่อได้รับแบบสอบถามที่เสร็จครบตามจํานวนตัวอย่างที่กําหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจะนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากแบบสอบถาม 
ชุดใดไม่สมบูรณ์จะถูกคัดแยกออก จากน้ันนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาทําการลงรหัส
ตามที่กําหนดไว้ และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสําหรับการวิจยัในทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Science: SPSS)  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง บทความวิชาการ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวความคิด
ในการวิจัย การวิเคราะห์ผล และการสรุปผล 
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช ้
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากการสํารวจตัวอย่างมาวิเคราะห์

ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS และกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการเลี้ยงสุกรพันธุ์ จํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์ม และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้
การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5. การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม ได้แก่ การทดสอบที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ LSD (Least Significant Difference) และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
พันธ์ุในจังหวัดนครปฐม จํานวน 230 ราย ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยเป็นขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 

สว่นที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัด
นครปฐม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม 
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาการตลาด และ

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน้ีได้มีการกําหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ̅ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน ค่าสถิติทีที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
F  แทน ค่าสถิติเอฟที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (F-test) 
LSD  แทน ค่าสถิติสําหรับการทดสอบความแตกต่างด้วยการจับคู่พหุคูณ (Least 

Significant Difference) 
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Significant)  
α แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิกําหนด 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม

จํานวน 230 ราย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ จํานวน
สุกรพันธ์ุในฟาร์มของเกษตรกร รายได้ต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency; n) 
และค่าร้อยละ (Percentage ; %)  
 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

(n = 230) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 137 59.60 
หญิง 93 40.40 

อายุ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 3 1.30 
21-30 ปี 28 12.20 
31-40 ปี 57 24.80 
41-50 ปี 82 35.70 
51 ปีขึ้นไป 60 26.10 

ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ 2 0.90 
ประถมศึกษา 48 20.90 
มัธยมศึกษา 72 31.30 
ปวช. 19 8.30 
ปวส. 27 11.70 
ปริญญาตรี 52 22.60 
ปริญญาโท 8 3.50 
ปริญญาเอก 2 0.90 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 (n=230) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ

1-2 ปี 3 1.30 
3-4 ปี 9 3.90 
5-6 ปี 9 3.90 
7-8 ปี 35 15.20 
9-10 ปี 73 31.70 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 101 43.90 

จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของเกษตรกร
1-50 ตัว 41 17.80 
51-100 ตัว 51 22.20 
101-150 ตัว 68 29.60 
151-200 ตัว 55 23.90 
มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป 15 6.50 

รายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 30,000 บาท 2 0.90 
30,000-40,000 บาท 19 8.30 
40,001-50,000 บาท 103 44.80 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 106 46.10 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม 

มีรายละเอียดดังน้ี 
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.60 

และเป็นเพศหญิงจํานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.40  
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.70 

รองลงมาคือช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.10 และกลุ่มตัวอย่างที่พบน้อยที่สุด 
คือช่วงอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 72 
ราย คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจํานวน 52 ราย ร้อยละ 22.60 และกลุ่มตัวอย่าง 
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ที่มีระดับการศึกษาจํานวนน้อยที่สุดคือไม่ได้เรียนหนังสือและระดับปริญญาเอกจํานวน 2 รายเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.90  

ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงสุกรพันธ์ุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือ 9-10 ปี จํานวน 
73 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.70 และน้อยที่สุดคือ 1-2 ปี จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30  

จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุ
ในฟาร์ม 101-150 ตัว มีจํานวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60 รองลงมาคือ 151-200 ตัว มีจํานวน 
55 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.90 และน้อยที่สุดคือจํานวนสุกรพันธ์ุมากกว่า 200 ตัวข้ึนไป มีจํานวน 15 
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50  

รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 
จํานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.10 รองลงมาคือ 40,001-50,000 บาท จํานวน 103 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 44.80 และน้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 30,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.90 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนคปฐมประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
          (n = 230) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean ( ̅) S.D. ระดับความสําคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.05 0.65 มาก 
ด้านราคา 3.36 0.72 ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.57 0.58 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.44 0.49 มาก 

รวม 3.61 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ 
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มากที่สุด ( ̅  = 4.05) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( ̅  = 3.57) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
( ̅  = 3.44) และด้านราคา ( ̅  = 3.36) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. พิจารณาจากสายพันธ์ุ 81

(35.20)
71

(30.90)
54

(23.50)
17

(7.40) 
7

(3.00) 
3.88 1.07 มาก 

2. ดูรูปร่างลักษณะของสุกร 78
(33.90)

77
(33.50)

53
(23.00)

20
(8.70) 

2
(0.90) 

3.91 1.00 มาก 

3. การให้ลูกดก 128
(55.70)

83
(36.10)

11
(4.80) 

7
(3.00) 

1
(0.40) 

4.43 0.76 มากท่ีสุด 

4. การเลี้ยงลูกเก่ง 102
(44.30)

89
(38.70)

38
(16.50)

1
(0.40) 

0
(0.00) 

4.27 0.75 มากท่ีสุด 

5. อัตราการเจริญเติบโต 92
(40.00)

83
(36.10)

49
(21.30)

6
(2.60) 

0
(0.00) 

4.13 0.84 มาก 

6. ความแข็งแรงทนทานต่อ
สภาพอากาศ 

75
(32.60)

90
(39.10)

52
(22.60)

11
(4.80) 

2
(0.90) 

3.98 0.91 มาก 

7. อายุการใช้งานยาวนาน 64
(27.80)

86
(37.40)

64
(27.80)

14
(6.10) 

2
(0.90) 

3.85 0.93 มาก 

8. ความเหมาะสมของ
ปริมาณเนื้อแดงและไขมัน 

73
(31.70)

85
(37.00)

55
(23.90)

14
(6.10) 

3
(1.30) 

3.92 0.96 มาก 

รวมด้านผลิตภัณฑ์ 4.05 0.65 มาก
 

จากตารางที่ 3 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 6 ข้อ โดยให้ความสําคัญ 
ในเรื่องการให้ลูกดกของสุกรพันธ์ุมากที่สุด ( ̅ = 4.43) รองลงมาคือ การเลี้ยงลูกเก่ง ( ̅  = 4.27) อัตรา 
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การเจริญเติบโต ( ̅ = 4.13) ความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ ( ̅  = 3.98) ความเหมาะสมของ
ปริมาณเน้ือแดงและไขมัน ( ̅  = 3.92) ดูรูปร่างลักษณะของสุกร ( ̅  = 3.91) พิจารณาจากสายพันธ์ุ
ของสุกร ( ̅  = 3.88) และอายุการใช้งานยาวนานมีความสําคัญน้อยที่สุด ( ̅  = 3.85) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด 
นครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านราคา 
1. ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสุกร 

80
(34.80)

99
(43.00)

33
(14.30)

18
(7.80) 

0
(0.00)

4.05 0.90 มาก

2. มีราคาให้เลือกหลายระดับ 38
(16.50)

87
(37.80)

85
(37.00)

18
(7.80) 

2
(0.90)

3.61 0.88 มาก

3. สามารถต่อรองราคาได ้ 27
(11.70)

55
(23.90)

84
(36.50)

51
(22.20)

13
(5.70)

3.14 1.07 ปานกลาง

4. สามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆ 
ได้ 

7
(3.00) 

58
(25.20)

69
(30.00)

70
(30.40)

26
(11.30)

2.78 1.04 ปานกลาง

5. มีการให้ส่วนลดเงินสด 25
(10.90)

65
(28.30)

88
(38.30)

42
(18.30)

10
(4.30)

3.23 1.01 ปานกลาง

รวมด้านราคา 3.36 0.72 ปานกลาง
 

จากตารางที่ 4 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม 
การตลาด ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก 2 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยให้ความสําคัญ 
ในเรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสุกรมากที่สุด ( ̅  = 4.05) รองลงมาคือ มีราคาให้เลือก
หลายระดับ ( ̅  = 3.61) มีการให้ส่วนลดเงินสด ( ̅  = 3.23) สามารถต่อรองราคาได้ ( ̅  = 3.14) และ
สามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆ ได้มีความสําคัญน้อยที่สุด ( ̅  = 2.78) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) 

Mean ̅ S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด    

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
1. มีตัวแทนจําหน่ายมาเสนอ
ขายที่ฟาร์ม 

72
(31.30)

85
(37.00)

48
(20.90)

10
(4.30) 

15
(6.50) 

3.82 1.12 มาก

2. บริษัทจําหน่ายสุกรต้ังอยู่
บริเวณใกล้เคียงฟาร์ม 
สามารถติดต่อซ้ือได้เอง 

10
(4.30) 

58
(25.20)

68
(29.60)

71
(30.90)

23
(10.00)

2.83 1.05 ปานกลาง

3. มีช่องทางในการติดต่อ
สั่งซ้ือท่ีง่ายและสะดวก 

28
(12.20)

56
(24.30)

78
(33.90)

68
(29.60)

0
(0.00) 

3.19 1.00 ปานกลาง

4. มีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุ 74
(32.20)

111
(48.30)

30
(13.00)

14
(6.10) 

1
(0.40) 

4.06 0.86 มาก

5. การจัดส่งมีความถูกต้อง 
ปลอดภัยและรวดเร็วตาม
กําหนด 

70
(30.40)

106
(46.10)

31
(13.50)

20
(8.70) 

3
(1.30) 

3.96 0.95 มาก

รวมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.57 0.58 มาก
 

จากตารางที่ 5 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 
2 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื่องมีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุมากที่สุด ( ̅= 4.06) รองลงมาคือ การจัดส่งมี
ความถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วตามกําหนด ( ̅  = 3.96) มีตัวแทนจําหน่ายมาเสนอขาย ที่ฟาร์ม 
( ̅  = 3.82) มีช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อที่ง่ายและสะดวก ( ̅  = 3.19) และบริษัทจําหน่ายสุกร ต้ังอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงฟาร์มของเกษตรกรทําให้สามารถติดต่อซื้อได้ด้วยตนเองมีความสําคัญน้อยที่สุด ( ̅  = 2.83) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การให้ข้อมูลเก่ียวกับสุกร
พันธ์ุของตัวแทนจําหน่าย 

133
(57.80)

76
(33.00)

15
(6.50) 

5
(2.20) 

1
(0.40) 

4.46 0.75 มากท่ีสุด

2. มีการให้ส่วนลดหรือของ
แถมเม่ือซ้ือตามปริมาณท่ี
กําหนด 

10
(4.30) 

36
(15.70)

74
(32.20)

83
(36.10)

27
(11.70)

2.65 1.02 ปาน
กลาง 

3. มีการจัดสัมมนาให้ความรู้
เรื่องสุกรพันธ์ุกับเกษตรกร 

91
(39.60)

97
(42.20)

33
(14.30)

8
(3.50) 

1
(0.40) 

4.17 0.83 มาก

4. มีการจัดชิงรางวัลเม่ือซ้ือ
ตามปริมาณท่ีกําหนด 

12
(5.20) 

36
(15.70)

82
(35.70)

76
(33.00)

24
(10.40)

2.72 1.02 ปาน
กลาง 

5. มีการประชาสมัพันธ์เกี่ยว 
กับสุกรพันธ์ุผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจําหน่าย 

23
(10.00)

77
(33.50)

70
(30.40)

46
(20.00)

14
(6.10) 

3.21 1.07 ปาน
กลาง 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.44 0.49 มาก
 

จากตารางที่ 6 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม 
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด  1 ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ และระดับ
ปานกลาง 3 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื่องการให้ข้อมูลเก่ียวกับสุกรพันธ์ุของตัวแทนจําหน่ายมากที่สุด 
( ̅  = 4.46) รองลงมาคือ มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุกรพันธุ์กับเกษตรกร ( ̅  = 4.17) มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุกรพันธ์ุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจําหน่าย ( ̅  = 3.21) การจัดชิงรางวัลเมื่อซื้อตาม 
จํานวนที่กําหนด ( ̅  = 2.72) และมีการให้ส่วนลดหรือของแถมเมื่อซื้อตามจํานวนที่กําหนด ( ̅  = 2.65) 
มีความสําคัญน้อยที่สุดตามลําดับ  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร

ในจังหวัดนคปฐมประกอบด้วย ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือและทัศนคติ 
โดยใช้จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
(n = 230) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา Mean ( ̅) S.D. ระดับความสําคัญ
ด้านการจูงใจ 4.25 0.64 มากที่สุด 
ด้านการรับรู้ 3.80 0.75 มาก 
ด้านการเรียนรู้ 3.62 0.59 มาก 
ด้านความเช่ือและทัศนคติ 3.34 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้าน
จิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยให้
ความสําคัญในด้านแรงจูงใจมากที่สุด ( ̅  = 4.25) รองลงมาคือด้านการรับรู้ ( ̅  = 3.80) ด้านการเรียนรู้ 
( ̅  = 3.62) และด้านความเช่ือและทัศนคติ ( ̅  = 3.34) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean  ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านการจูงใจ 
1. ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ
เพราะต้องการลดต้นทุนจาก
การซ้ือลูกสุกรมาเลี้ยง 

135
(58.70)

63
(27.40)

21
(9.10) 

10
(4.30) 

1
(0.40) 

4.40 0.86 มากท่ีสุด

2. ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ
ตามท่ีบุคคลอ่ืนแนะนํา 

91
(39.60)

88
(38.30)

42
(18.30)

8
(3.50) 

1
(0.40) 

4.13 0.86 มาก

3. ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีท่าน
ต้องการ 

105
(45.70)

77
(33.50)

33
(14.30)

15
(6.50) 

0
(0.00) 

4.18 0.91 มาก

4. ท่านเลือกซ้ือสกุรพันธ์ุเพราะ 
ต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิต 

150
(65.20)

66
(28.70)

13
(5.70) 

1
(0.40) 

0
(0.00) 

4.59 0.62 มากท่ีสุด

5. ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ
เพราะชื่อเสียงและคุณภาพ
ของบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุ 

86
(37.40)

75
(32.60)

41
(17.80)

26
(11.30)

2
(0.90) 

3.94 1.04 มาก

รวมด้านการจูงใจ 4.25 0.64 มากท่ีสุด
 

จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง 
สุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
เร่ืองการเลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิตมากที่สุด ( ̅ = 4.59) รองลงมาคือ การเลือก 
ซื้อสุกรพันธ์ุเพราะต้องการลดต้นทุนจากการซื้อลูกสุกรมาเลี้ยง ( ̅   = 4.40) การเลือกซื้อสุกรพันธ์ุที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีเกษตรกรต้องการ ( ̅ = 4.18) การเลือกซื้อสุกรพันธ์ุตามท่ีบุคคลอ่ืนแนะนํา ( ̅  = 
4.13) และการเลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะช่ือเสียงและคุณภาพของบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุมีความสําคัญ
น้อยที่สุด ( ̅   = 3.94) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านการรับรู้ 
1. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุกรพันธ์ุจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เป็นอย่างดี 

77
(33.50)

78
(33.90)

62
(27.00)

13
(5.70) 

0
(0.00) 

3.95 0.91 มาก

2. ท่านรับรู้และเข้าใจถึง
คุณสมบัติของสุกรแต่ละสาย
พันธ์ุเป็นอย่างดี 

68
(29.60)

85
(37.00)

61
(26.50)

15
(6.50) 

1
(0.40) 

3.89 0.92 มาก

3. ท่านรับรู้และยอมรับใน
ชื่อเสียงของบริษัทจําหน่าย
สุกรพันธ์ุ 

43
(18.70)

60
(26.10)

71
(30.90)

52
(22.60)

4
(1.70) 

3.37 1.08 ปาน
กลาง 

4. ท่านรับรู้และประทับใจใน
คําแนะนําของตัวแทนจําหน่าย 

59
(25.70)

98
(42.60)

59
(25.70)

12
(5.20) 

2
(0.90) 

3.87 0.89 มาก

5. ท่านรับรู้ถึงราคาของสุกร
แต่ละสายพันธ์ุเป็นอย่างดี 

63
(27.40)

102
(44.30)

51
(22.20)

8
(3.50) 

6
(2.60) 

3.90 0.93 มาก

รวมด้านการรับรู้ 3.80 0.75 มาก
 

จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
พันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก 4 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื่อง
การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสุกรพันธ์ุจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดีมากที่สุด ( ̅  = 3.95)  รองลงมาคือ 
การรับรู้ถึงราคาของสุกรแต่ละสายพันธ์ุเป็นอย่างดี ( ̅   = 3.90)การรับรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของ
สุกรแต่ละสายพันธ์ุเป็นอย่างดี ( ̅  = 3.89) การรับรู้และประทับใจในคําแนะนําของตัวแทนจําหน่าย 
( ̅  = 3.87) การรับรู้และยอมรับในช่ือเสียงของบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุมีความสําคัญน้อยที่สุด ( ̅  = 
3.37) ตามลําดับ 
 
 



46 

 

ตารางที่ 10 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านการเรียนรู้ 
1. จากประสบการณ์ของท่านทํา
ให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะ
รูปร่างลักษณะของสุกร 

71
(30.90)

86
(37.40)

47
(20.40)

11
(4.80) 

15
(6.50) 

3.81 1.12 มาก

2. จากประสบการณ์ของท่านทํา
ให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะ
คุณสมบัติของสุกร 

15
(6.50) 

64
(27.80)

62
(27.00)

68
(29.60)

21
(9.10) 

2.93 1.10 ปาน
กลาง 

3. จากประสบการณ์ของท่านทํา
ให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะ
ชื่อเสียงของบริษัทจําหน่ายสุกร 

30
(13.00)

61
(26.50)

73
(31.70)

66
(28.70)

0
(0.00) 

3.24 1.01 ปาน
กลาง 

4. จากประสบการณ์ของท่านทํา
ให้ท่านมีการเปรียบเทียบราคา
สุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

74
(32.20)

115
(50.00)

28
(12.20)

12
(5.20) 

1
(0.40) 

4.08 0.83 มาก

5. ท่านหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สุกรพันธุ์ท่ีท่านสนใจจากครอบครัว 
เพ่ือน ตัวแทนจําหน่ายก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

73
(31.70)

113
(49.10)

24
(10.40)

17
(7.40) 

3
(1.30) 

4.03 0.92 มาก

รวมด้านการเรียนรู้ 3.62 0.59 มาก
 

จากตารางที่ 10 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
เร่ืองการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ทําให้มีการเปรียบเทียบราคาสุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อน
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด ( ̅  = 4.08)  รองลงมาคือ การเรียนรู้โดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสุกร
พันธ์ุที่เกษตรกรสนใจจากครอบครัว เพ่ือน ตัวแทนจําหน่ายก่อนการตัดสินใจซื้อ ( ̅  = 4.03) การเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ของเกษตรกรท่ีทําให้เลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะรูปร่างลักษณะของสุกร ( ̅  = 3.81) 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ทําให้เลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะช่ือเสียงของบริษัทที่จําหน่าย 
สุกร ( ̅   = 3.24) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ทําให้เลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะคุณสมบัติ 
ของสุกรมีความสําคัญน้อยที่สุด ( ̅  = 2.93) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยา 

ด้านความเช่ือและทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐม 

(n = 230) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
(ร้อยละ) Mean ̅ S.D. 

ระดับ
ความสําคัญมาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
ด้านความเชื่อและทัศนคติ 
1. ท่านมีความเชื่อม่ันในสุกร
พันธ์ุของบริษัทจําหน่ายสุกรท่ี
มีชื่อเสียง 

35
(15.20)

59
(25.70)

65
(28.30)

54
(23.50)

17
(7.40) 

3.18 1.17 ปาน
กลาง 

2. ท่านเชื่อว่าสุกรท่ีมีราคาสูง
จะมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ราคา 

50
(21.70)

75
(32.60)

64
(27.80)

31
(13.50)

10
(4.30) 

3.54 1.10 มาก

3. ท่านเชื่อว่าสุกรพันธ์ุท่ีดี
จะต้องมีรูปร่างท่ีสวยงามให้
ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีความ
แข็งแรงและมีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็ว 

62
(27.00)

86
(37.40)

45
(19.60)

32
(13.90)

5
(2.20) 

3.73 1.07 มาก

4. ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกร
พันธ์ุจากคุณภาพและความ
คุ้มค่าเม่ือเทียบกับราคา 

50
(21.70)

78
(33.90)

35
(15.20)

52
(22.60)

15
(6.50) 

3.42 1.24 มาก

5. ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกร
พันธ์ุตามความต้องการและ
ความพึงพอใจส่วนตัว 

15
(6.50) 

50
(21.70)

73
(31.70)

63
(27.40)

29
(12.60)

2.82 1.11 ปาน
กลาง 

รวมด้านความเชื่อและทัศนคติ 3.34 0.74 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 11 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจิตวิทยา 
ด้านความเช่ือและทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅   = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ 
ความสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อว่าสุกรพันธุ์ที่ดีจะต้องมีรูปร่างที่สวยงามให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มี
ความแข็งแรง และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากที่สุด ( ̅ = 3.73)  รองลงมาคือ เกษตรกรเช่ือว่าสุกร 
ที่มีราคาสูงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมตามราคา ( ̅   = 3.54) เกษตรกรพิจารณาเลือกซื้อสุกรพันธ์ุจาก
คุณภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ( ̅   = 3.42) เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในสุกรพันธ์ุของบริษัท 
จําหน่ายสุกรที่มีช่ือเสียง ( ̅   = 3.18) และเกษตรกรพิจารณาเลือกซื้อสุกรพันธ์ุตามความต้องการและ
ความพึงพอใจส่วนตัวมีความสําคัญน้อยที่สุด  
( ̅   = 2.82) ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสุกรพันธุใ์นจังหวัดนครปฐม 

แสดงผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเพ่ือนําไปเลี้ยงในฟาร์ม โดยใช้จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางที่ 12 จํานวน ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและกระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 

ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
(n = 230) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความสําคัญ (ร้อยละ)

Mean ̅ S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ท่านทราบเหตุผลของการ
ซ้ือสุกรพันธ์ุเพ่ือนํามาเลี้ยงใน
ฟาร์มของท่าน 

89
(38.70)

80
(34.80)

52
(22.60)

9
(3.90) 

0
(0.00) 

4.08 0.88 มาก

2. ท่านค้นหาข้อมูลสุกรพันธ์ุ
จากแหล่งต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

136
(59.10)

61
(26.50)

24
(10.40)

9
(3.90) 

0
(0.00) 

4.41 0.83 มากท่ีสุด

3. ท่านทําการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ ราคา และบริษัท
จําหน่ายสุกรพันธุ์ก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

165
(71.70)

56
(24.30)

5
(2.20) 

4
(1.70) 

0
(0.00) 

4.66 0.61 มากท่ีสุด
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ตารางที่ 12 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและกระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความสําคัญ (ร้อยละ)

Mean ̅ S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

4. ท่านตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุท่ี
ตรงกับความต้องการของท่าน 

183
(79.60)

41
(17.80)

6
(2.60) 

0
(0.00) 

0
(0.00) 

4.77 0.48 มากท่ีสุด

5. หลังการซ้ือสุกรพันธ์ุมา
เลี้ยง ท่านมีความพึงพอใจต่อ
สุกรพันธ์ุของท่าน 

80
(34.80)

85
(37.00)

57
(24.80)

8
(3.50) 

0
(0.00) 

4.03 0.86 มาก

รวมกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 4.39 0.73 มากท่ีสุด
 

จากตารางที่ 12 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅   = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง 
สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญกับข้ันตอน
การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด ( ̅  = 4.77) รองลงมาคือ ขั้นตอน 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุก่อนการตัดสินใจซื้อ ( ̅  = 4.66) ขั้นตอน 
การค้นหาข้อมูลสุกรพันธ์ุจากแหล่งต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ ( ̅   = 4.41) ขั้นตอนการทราบเหตุผล
ของการซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ือนํามาเลี้ยงในฟาร์ม ( ̅  = 4.08) และหลังการซื้อสุกรพันธ์ุมาเลี้ยง เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อสุกรพันธ์ุมีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅  = 4.03) ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาการตลาด และปัจจัยทาง 
ด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทาการตลาด และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาโดยใช้ 
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐมได้แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม และรายได้ต่อเดือน 
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สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด 
นครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ไม่แตกต่างกัน 

H1 = เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 13 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 

ของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้

เพศชาย เพศหญิง
t Sig. 

N Mean̅ SD N Mean̅ SD 

137 4.44 0.70 93 4.32 0.78 1.174 0.242
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบที (t-test) พบว่า ค่า Sig. = 0.242 
มีค่ามากกว่า α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ไม่แตกต่างกัน 

H1 = อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 14 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.209 4 0.302 0.560 0.692
ภายในกลุ่ม 121.573 225 0.540     
รวม 122.783 229     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. = 
0.692 มีค่ามากกว่า α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน 

H1 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 15 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.429 7 0.490 0.911 0.499
ภายในกลุ่ม 119.353 222 0.538     
รวม 122.783 229     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. = 
0.499 มีค่ามากกว่า α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน 

H1 = ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 16 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.966 5 0.593 1.109 0.356
ภายในกลุ่ม 119.817 224 0.535   
รวม 122.783 229   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. = 
0.356 มีค่ามากกว่า α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน 

H1 = จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 17 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ระหว่างกลุ่ม 9.762 4 2.440 4.858 0.001*
ภายในกลุ่ม 113.021 225 0.502
รวม 122.783 229

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. = 
0.001 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ จํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันต้องทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference 
(LSD)  
 
ตารางที่ 18 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ของการตัดสินใจซือ้สุกรพันธ์ุของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครปฐม จาํแนกตามจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 

จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 1-50 ตัว 51-100 ตัว
101-150 

ตัว 
151-200 

ตัว 
มากกว่า 200 

ตัวขึ้นไป 
1-50 ตัว    0.030* 0.038* 
51-100 ตัว   0.007*   
101-150 ตัว   0.000*   
151-200 ตัว   0.003* 
มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันดังน้ี คือ 

 



54 

 

คู่ที่ 1 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มจํานวน 1-50 ตัว กับ 101-150 ตัว มีการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คู่ที่ 2 เกษตรกรท่ีมีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 1-50 ตัว กับ มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป 
มีการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คู่ที่ 3 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 51-100 ตัว กับ 151-200 ตัว มีการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คู่ที่ 4 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มจํานวน 101-150 ตัว กับ 151-200 ตัว มี
การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คู่ที่ 5 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 151-200 ตัว กับ มากกว่า 200 ตัว
ขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

H0 = รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมไม่แตกต่างกัน 

H1 = รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 19 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 

ของเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.327 3 1.442 2.752 0.043*
ภายในกลุ่ม 118.456 226 0.524     
รวม 122.783 229     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. = 
0.043 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังน้ันต้องทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
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ตารางที่ 20 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ของการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายได้ 

รายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 30,000

บาท 
30,000-40,000

บาท 
40,001-50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000

บาทข้ึนไป 
ตํ่ากว่า 30,000บาท 
30,000-40,000บาท 
40,001-50,000บาท 0.006*
มากกว่า 50,000บาทข้ึนไป 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า เกษตรกรที่มีรายได้แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน คือ เกษตรกรที่มีรายได้ 40,000-50,000 บาท กับมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีการตัดสินใจ 
ซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด 

H0 = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม 

H1 = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
กลุ่มตัวแปรที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ B t Sig.

ค่าคงที่ 4.107 8.816 0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 0.198 2.703 0.007*
ด้านราคา (X2) -0.134 -2.004 0.046*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) -0.238 -2.847 0.005*
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

กลุ่มตัวแปรที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ B t Sig.
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.227 2.323 0.021*
F-value = 5.524          Sig. = 0.000*      
R=0.299                     R2=0.089
Durbin-Watson = 1.814 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.814 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig.=0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) แสดงว่ากลุ่มตัวแปรท้ัง 4 มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ นั่นคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (R) มีค่าเท่ากับ 0.299 และค่าสัมประสิทธิ์กําหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.089 แสดงว่า 
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ 8.9% การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
(Sig < 0.05) ดังน้ัน ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถนําไปใช้ในสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
 
  = 4.107 + 0.198X1 - 0.134X2 – 0.238X3 + 0.227X4 
 

เมื่อ  = การตัดสินใจซือ้สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 X1  = ด้านผลิตภัณฑ์ 
 X2 = ด้านราคา 
 X3 = ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 X4 = ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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ดังน้ัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุจะให้ความสําคัญกับตัวแปรแต่ละด้านดังน้ี 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ิมขึ้น 

0.198 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านราคาเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุลดลง 

0.134 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสุกรพันธ์ุลดลง 0.238 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สุกรพันธ์ุเพ่ิมขึ้น 0.227 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรใน

จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านการับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือและทัศนคติ 
H0 = ปัจจัยด้านจิตวิทยาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม 
H1= ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

กลุ่มตัวแปรที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ B t Sig.
ค่าคงที่ 4.443 9.239 0.000
ด้านการจูงใจ (X5) 0.238 3.228 0.001*
ด้านการรับรู้ (X6) 0.133 2.070 0.040*
ด้านการเรียนรู้ (X7) -0.240 -2.943 0.004*
ด้านความเช่ือและทัศนคติ (X8) -0.210 -3.323 0.001*
F-value = 7.184         Sig. = 0.000*
R=0.337                    R2=0.113
Durbin-Watson = 1.735 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.735 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 
ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig.=0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) แสดงว่ากลุ่มตัวแปรทั้ง 4 มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ น่ันคือ ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) 
มีค่าเทา่กับ 0.337 และค่าสัมประสิทธ์ิกําหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.113 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ 11.30% การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้าน
ความเช่ือและทัศนคติ มีคา่ Sig น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig<0.05) ดังน้ัน ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปร สามารถนําไปใช้ในสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
 
  = 4.443 + 0.238X5 + 0.133X6 – 0.240X7 - 0.210X8 
 

เมื่อ  = การตัดสินใจซือ้สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 X5  = ด้านการจูงใจ 
 X6 = ด้านการรับรู้ 
 X7 = ด้านการเรียนรู้ 
 X8 = ด้านความเช่ือและทัศนคติ 

 
ดังน้ัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุจะให้ความสําคัญกับตัวแปรแต่ละด้านดังน้ี 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านการจูงใจเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ิมขึ้น 

0.238 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านการรับรู้เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ิมขึ้น 

0.133 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่  
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุลดลง 

0.240 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
ถ้าเกษตรกรให้ความสําคัญด้านความเช่ือและทัศนคติเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สุกรพันธ์ุลดลง 0.210 โดยด้านอ่ืนๆ คงที่ 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 230 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS Statistics 17.0 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test)  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
LSD (Least Significant Difference) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ในจังหวัด
นครปฐม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม จํานวน 
230 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 41-50 
ปี จํานวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.3 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ43.9 
มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 101-150 ตัว จํานวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.6 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาทข้ึนไป จํานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.1 

สว่นที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง

สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเร่ืองการให้ลูกดกของสุกรพันธ์ุมากที่สุด รองลงมาคือ การเลี้ยงลูกเก่ง และให้
ความสําคัญเรื่อง อายุการใช้งานยาวนานน้อยที่สุด 
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ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง 
สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสุกรมากที่สุด รองลงมาคือ มีราคา
ให้เลือกหลายระดับ และให้ความสําคัญเรื่องการผ่อนชําระเป็นงวดๆ ได้น้อยที่สุด  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องมีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดส่ง
มีความถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วตามกําหนด และให้ความสําคัญเรื่องบริษัทจําหน่ายสุกรต้ังอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงฟาร์มของเกษตรกรทาํให้สามารถติดต่อซื้อได้ด้วยตนเองน้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องการให้ข้อมูลเก่ียวกับสุกรพันธ์ุของตัวแทนจําหน่ายมากที่สุด รองลงมา 
คือ มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุกรพันธ์ุกับเกษตรกร และให้ความสําคัญเรื่องการให้ส่วนลดหรือ
ของแถมเมื่อซื้อตามจํานวนที่กําหนดน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยา 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ

ต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านการจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง 

สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องการเลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ 
การเลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะต้องการลดต้นทุนจากการซื้อลูกสุกรมาเลี้ยง และให้ความสําคัญเรื่องการ
เลอืกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะช่ือเสียงและคุณภาพของบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุน้อยที่สุด 

ด้านการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรพันธ์ุให้ความสําคญัเรื่องการรับรู้ข้อมูลเกีย่วกับสุกรพันธ์ุจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เป็นอย่างดีมากทีสุ่ด 
รองลงมาคือ เกษตรกรรับรู้ถงึราคาของสกุรแต่ละสายพันธ์ุเป็นอย่างดี และใหค้วามสําคญัเร่ืองการรับรู ้
และยอมรับในชื่อเสียงของบริษัทจําหน่ายสกุรพันธ์ุน้อยที่สุด 

ด้านการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ทําให้มีการเปรียบเทียบราคา
สุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อนการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ การเรียนรู้โดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
สุกรพันธ์ุที่เกษตรกรสนใจจากครอบครัว เพ่ือน ตัวแทนจําหน่ายก่อนการตัดสินใจซื้อ และให้ความสําคัญ 
เรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ทําให้เลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะคุณสมบัติของสุกรน้อยที่สุด 

ด้านความเช่ือและทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุให้ความสําคัญเรื่องความเช่ือว่าสุกรพันธ์ุที่ดีจะต้องมีรูปร่างที่สวยงามให้ลูกดก 
เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรง และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกรเชื่อว่า
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สุกรที่มีราคาสูงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมตามราคา และให้ความสําคัญเร่ืองเกษตรกรพิจารณาเลือกซื้อ
สุกรพันธ์ุตามความต้องการและความพึงพอใจส่วนตัวน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจซือ้

สุกรพันธ์ุอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญกับขั้นตอนการตัดสินใจ
ซื้อสุกรพันธ์ุที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกรทําการเปรียบเทียบ
คณุสมบัติ ราคา และบริษัทจําหน่ายสุกรพันธุ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ และหลังการซื้อสุกรพันธ์ุมาเลี้ยง 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสุกรพันธ์ุมีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามลําดับ 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาการตลาด และ
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครปฐมได้แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม และรายได้ต่อเดือน 

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การเลี้ยงสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ของจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม พบว่า      
คู่ที่ 1 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มจํานวน 1-50 ตัว กับ 101-150 ตัว มีการ

ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
คู่ที่ 2 เกษตรกรท่ีมีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 1-50 ตัว กับ มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป 

มีการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
คู่ที่ 3 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 51-100 ตัว กับ 151-200 ตัว มีการ

ตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
คู่ที่ 4 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มจํานวน 101-150 ตัว กับ 151-200 ตัว มี

การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
คู่ที่ 5 เกษตรกรที่มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มจํานวน 151-200 ตัว กับ มากกว่า 200 ตัว

ขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ของรายได้ต่อเดือน พบว่า เกษตรกรที่มีรายได้ 40,000-
50,000 บาท กับ มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05     

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า 
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถนําไปใช้สร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรตามได้ น่ันคือ ตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การจูงใจ การับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ 

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร
ในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระ 
ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถนําไปใช้สร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรตามได้ นั่นคือ ตัวแปรด้านการจูงใจ ด้าน
การรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือและทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสกุรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
ในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 41-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์ม 101-150 ตัว มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บดินทร์  เอ่ียมสนธิ (2555) 
ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอ 
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรวัฒน์ 
พนาอนันต์ไพบูรณ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซื้อ 
สุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ค้าปลีกเน้ือสกุรส่วนใหญ่มีอายุ
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อยู่ในช่วง 41-50 ปี การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,000 – 200,000 
บาท 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ให้ความ 
สําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และให้ความสําคัญเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดการส่งเสริมการตลาด 
ให้ความสําคัญระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา สามารถเรียงลําดับความสําคัญได้ดังน้ี ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคาตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบดินทร์ เอ่ียมสนธิ (2555) 
ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอ 
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กลมชนก เนยพลับ (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลก พบว่า ผู้ซื้อให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา 
คือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ ด้านราคา 
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรวัฒน์  พนาอนันต์ไพบูรณ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซ้ือสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในระดับ 
มาก  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ 
ต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับความสําคัญได้ดังนี้ ด้านการจูงใจมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือและทัศนคติตามลําดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับมาก 

4. ผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ มีดังน้ี 
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน ส่วน
จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของเกษตรกร และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร 
ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
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ด้านเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันทําให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน 
 4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนิน ไตรรักษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้าน
ความเช่ือและทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของกฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรอิสระคอื ปัจจัยด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ 
ด้านบุคลิกภาพและแนวคิดกับตนเอง ส่งต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุขอพังเกษตรกรในคร้ังต่อไปได้ดียิ่งข้ึน 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังนครปฐมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสุกรพันธ์ุ 
จึงควรให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและผู้จําหน่าย 
ควรปรับปรุงและพัฒนาสุกรพันธ์ุให้มีลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีความแข็งแรงทนทาน 
ต่อสภาพอากาศ ด้านราคา ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสุกร มีราคา
ให้เลือกหลายระดับ และมีการให้ส่วนลดเงินสด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควร 
มีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุ มีการจัดส่งที่ถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็วตามกําหนด มีตัวแทนจําหน่ายมา
เสนอขายที่ฟาร์มของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับเกษตรกรมากย่ิงข้ึน ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ผลติและผู้จําหน่ายสุกรพันธ์ุควรส่งตัวแทนจําหน่ายไปให้ความรู้และข้อมูลของสุกรพันธ์ุตามฟาร์มของ 
เกษตรกร ควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุกรพันธ์ุให้แก่เกษตรกร และมีการประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับสุกรพันธ์ุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจําหน่ายสุกร ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ทั้ง 4 ด้านน้ี เป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรมากที่สุด   
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2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรในจังนครปฐมมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสุกรพันธ์ุจึงควรให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้านจิตวิทยาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจูงใจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความ 
สําคัญกับการเลือกซื้อสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิต ดังน้ัน ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรพัฒนา 
สายพันธ์ุสุกรให้มีลูกดกเพ่ือเป็นการจูงใจเกษตรกรในการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุได้ง่ายขึ้น ด้านการรับรู้ 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธุ์จากแหล่งต่างๆ เป็นอย่างดี ดังน้ันผู้ผลิตและ
ผู้จําหน่ายควรใส่ใจเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสุกรพันธ์ุในหลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัท ตัวแทนจําหน่าย นิตยสาร ใบปลิว สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกร
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้นในการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ ด้านการเรียนรู้ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ในการเปรียบเทียบราคาสุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อนการตัดสินใจซื้อ 
ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จําหน่ายจึงควรใส่ใจเรื่องการกําหนดราคาสุกรแต่ละสายพันธ์ุอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
กับคุณสมบัติของสุกรพันธ์ุมากที่สุด เพ่ือให้เกษตรกรเห็นถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของราคาที่
ได้รับมากที่สุด ด้านความเช่ือและทัศนคติ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เช่ือว่าสุกรพันธ์ุที่ดีจะต้องมีรูปร่าง
ที่สวยงาม ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรงและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จําหน่าย 
ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกร โดยพัฒนาคุณสมบัติของสุกรพันธ์ุให้
ตรงตามความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุได้ง่ายและเร็วขึ้น 

3. จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้ันตอนการแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือกและ
การตัดสินใจซื้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา และพฤติกรรมหลังการซื้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรให้ความสําคัญและพัฒนาในขั้นตอนการรับรู้
ปัญหาของเกษตรกรโดยการส่งตัวแทนจําหน่ายไปทําการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงที่มาและความต้องการที่
จะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกร และสร้างสิ่งกระตุ้นให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
เช่น การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ุสุกรให้มีคณุสมบัติตรงตามที่เกษตรกรต้องการ เป็นต้น ขั้นตอน
พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายควรให้ความสําคัญกับบริการหลังการขายและดูแลเอาใจใส่ 
เกษตรกรหลังจากที่ซื้อสุกรพันธ์ุของบริษัทไปเลี้ยงแล้ว โดยการติดตามผลว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อสุกรพันธ์ุที่ซื้อไปมากน้อยเพียงใด เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่เกษตรกร และผลที่ได้จากการ
ติดตามยังสามารถนํามาใช้ปรับปรุงสุกรพันธ์ุให้ตรงกับความต้องการซื้อของเกษตรกรต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม  

มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเพียง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม เป็นต้น เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสุกรพันธ์ุที่หลากหลายด้านมากย่ิงข้ึน 

2. การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด
อ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี หรือ การตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดอ่ืนยังมีอีกมาก เพ่ือผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสุกรได้รับทราบถึงความต้องการสุกรพันธ์ุของ
เกษตรกรมากย่ิงข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
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แบบสอบถามสําหรบังานวิจัย
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แบบสอบถามสําหรบังานวิจยั 

เรื่อง: ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 

คําชี้แจง 
1. โปรดตอบคําถามทุกข้อด้วยการเขียนเครื่องหมาย √  ที่ท่านต้องการระบุเป็นคําตอบ

และเติมข้อความลงในช่องว่าง ทั้งน้ีแล้วแต่กรณี 
2. โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 
3. แบบสอบถามน้ีมี 5 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา 
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 
คําตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างย่ิง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุ 

ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบ 
ทุกข้อตามความเป็นจริง ผู้วิจัยขอรับรองว่าคําตอบของท่านจะเป็นความลับสูงสุด และจะไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

นางสาวเบญจมาศ  แซ่เฮ้ง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง  
  
2. อายุ  
  ตํ่ากว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี  
  41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา       
  ไม่ได้เรียนหนังสือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
  ป.ว.ช.  ป.ว.ส.   ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
  
4. ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุ 
  1-2 ปี  3-4 ปี  5-6 ปี 
  7-8 ปี  9-10 ปี  มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
  
5. จํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของท่าน 
  1-50 ตัว  51-100 ตัว  101-150 ตัว 
  151-200 ตัว  มากกว่า 200 ตัวขึ้นไป 
  
6. รายได้ต่อเดือน 
  ตํ่ากว่า 30,000 บาท  30,000-40,000 บาท 
  40,001-50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาด 
โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.แรงจูงใจ 
1.1 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการลดต้นทุนจากการซ้ือ
ลูกสุกรมาเลี้ยง  

     

1.2 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุตามที่บุคคลอ่ืนแนะนํา   
1.3 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีท่านต้องการ   
1.4 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิต   
1.5 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะชื่อเสียงและคุณภาพของ
บริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุ 

     

2. การรับรู้  
2.1 ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เป็นอย่างดี 

     

2.2 ท่านรับรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของสุกรแต่ละสายพันธ์ุ
เป็นอย่างดี 

     

2.3 ท่านรับรู้และยอมรับในชื่อเสียงของบริษัทจําหน่ายสุกร
พันธ์ุ 

     

2.4 ท่านรับรู้และประทับใจในคําแนะนําของตัวแทนจําหน่าย   
2.5 ท่านรับรู้ถึงราคาของสุกรแต่ละพันธ์ุเป็นอย่างดี   
อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................   
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.1 มีตัวแทนจําหน่ายมาเสนอขายที่ฟาร์ม            
3.2 บริษัทจําหน่ายสุกรต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงฟาร์มของท่าน
ทําให้สามารถติดต่อซ้ือได้ด้วยตนเอง           
3.3 มีช่องทางในการติดต่อสั่งซ้ือท่ีง่ายและสะดวก     
3.4 มีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุ     
3.5 การจัดส่งมีความถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็วตามกําหนด     
อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................     
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
4.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธุ์ของตัวแทนจําหน่าย 

    

4.2 มีการให้ส่วนลดหรือของแถมเม่ือซ้ือตามจํานวนท่ีกําหนด     
4.3 มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุกรพันธ์ุกับเกษตรกร     
4.4 มีการจัดชิงรางวัลเม่ือซ้ือตามจํานวนท่ีกําหนด     
4.5 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุกรพันธ์ุผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจําหน่าย 

    

อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................     
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านจิตวิทยา 
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.แรงจูงใจ  
1.1 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการลดต้นทุนจากการซ้ือ
ลูกสุกรมาเลี้ยง                                           

     

1.2 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุตามที่บุคคลอ่ืนแนะนํา   
1.3 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีท่านต้องการ   
1.4 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิมจํานวนผลผลิต   
1.5 ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะชื่อเสียงและคุณภาพของ
บริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุ 

     

อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................   
2. การรับรู้  
2.1 ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เป็นอย่างดี 

     

2.2 ท่านรับรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของสุกรแต่ละสายพันธ์ุ
เป็นอย่างดี 
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ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ระดับความสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
มาก
ที่สุด 
5 

มาก
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

2.3 ท่านรับรู้และยอมรับในชื่อเสียงของบริษัทจําหน่ายสุกร
พันธ์ุ 

     

2.4 ท่านรับรู้และประทับใจในคําแนะนําของตัวแทนจําหน่าย   
2.5 ท่านรับรู้ถึงราคาของสุกรแต่ละพันธ์ุเป็นอย่างดี   
อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................   
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.1 จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ 
เพราะรูปร่างลักษณะของสุกร           
3.2 จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ 
เพราะคุณสมบัติของสุกร เช่นการให้ลูกดก ความแข็งแรง  
การเจริญเติบโตดี           
3.3 จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุ
เพราะชื่อเสียงของบริษัทท่ีจําหน่ายสุกร 

    

3.4 จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านมีการเปรียบเทียบ
ราคาสุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อนการตัดสินใจซ้ือ 

    

3.5 ท่านหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุท่ีท่านสนใจจาก
ครอบครัว เพ่ือน ตัวแทนจําหน่ายก่อนการตัดสินใจซ้ือ 

    

อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................     
4. ความเชื่อและทัศนคติ  
4.1 ท่านมีความเชื่อม่ันในสุกรพันธุ์ของบริษัทจําหน่ายสุกรท่ีมี
ชื่อเสียง           
4.2 ท่านเชื่อว่าสุกรท่ีมีราคาสูงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ราคา           
4.3 ท่านเชื่อว่าสุกรพันธ์ุท่ีดีจะต้องมีรูปร่างท่ีสวยงาม ให้ลูกดก 
เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรง และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว 

    

4.4 ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุจากคุณภาพและความ
คุ้มค่าเม่ือเทียบกับราคา 

    

4.5 ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุตามความต้องการและ
ความพึงพอใจส่วนตัว 

    

อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................     
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ 
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความสาํคัญ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ท่านทราบเหตุผลของการซื้อสุกรพันธ์ุเพ่ือนํามา
เลี้ยงในฟาร์มของท่าน 

          

2. ท่านค้นหาข้อมูลสุกรพันธ์ุจากแหล่งต่างๆ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ 

          

3. ท่านทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และบริษทั
จําหน่ายสุกรพันธ์ุก่อนการตัดสินใจซื้อ 

          

4. ท่านตัดสินใจซื้อสุกรพันธ์ุที่ตรงกับความต้องการ
ของท่าน 

          

5. หลังการซื้อสุกรพันธ์ุมาเลี้ยง ท่านมีความพึงพอใจ
ต่อสุกรพันธ์ุของท่าน 

          

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ 
 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมอืของท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 
 



ภาคผนวก ข 
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม
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ค่าการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจิตวิทยา
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
 

Case Processing Summary
N % 

Valid 30 100 
Excludeda 0 0 
Total 30 100 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items
0.966 43

 
Item-Total Statistics

  
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
พิจารณาจากสายพันธ์ุของสุกร 155.33 580.713 0.673 0.965
ดูรูปร่างลักษณะของสุกร 155.37 582.999 0.526 0.966
การให้ลูกดก 155.2 576.786 0.727 0.965
การเลี้ยงลูกเก่ง 154.8 589.614 0.633 0.965
อัตราการเจริญเติบโต 154.87 580.74 0.706 0.965
ความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ 155.07 576.547 0.806 0.964
อายุการใช้งานยาวนาน 154.5 590.259 0.536 0.966
ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อแดงและไขมัน 154.4 593.972 0.52 0.966
ราคามีเหมาะสมกับคุณภาพของสุกร 154.33 588.23 0.615 0.965
มีราคาให้เลือกหลายระดับ 154.4 583.421 0.737 0.965
สามารถต่อรองราคาได ้ 154.33 588.299 0.524 0.966
สามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆได้ 154.73 589.995 0.597 0.965
มีการให้ส่วนลดเงินสด 154.13 595.085 0.441 0.966
มีตัวแทนจําหน่ายมาเสนอขายที่ฟาร์ม 154.6 588.869 0.452 0.966
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Item-Total Statistics

  
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
บริษัทจําหน่ายสุกรต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงฟาร์ม
ของท่านทําให้สามารถติดต่อซ้ือได้ด้วยตนเอง 

155.1 579.817 0.701 0.965

มีช่องทางในการติดต่อสั่งซ้ือท่ีง่ายและสะดวก 154.93 585.926 0.608 0.965
มีบริการขนส่งสุกรพันธ์ุ 155.1 578.507 0.652 0.965
การจัดส่งมีความถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็ว
ตามกําหนด 

155.3 576.148 0.711 0.965

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุของตัวแทน
จําหน่าย 

154.63 590.447 0.467 0.966

มีการให้ส่วนลดหรือของแถมเม่ือซ้ือตาม
ปริมาณท่ีกําหนด 

154.47 595.154 0.523 0.966

มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุกรพันธ์ุกับ
เกษตรกร 

154.6 590.317 0.558 0.966

มีการจัดชิงรางวัลเม่ือซ้ือตามปริมาณท่ีกําหนด 154.7 577.459 0.693 0.965
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุกรพันธ์ุผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจําหน่าย 

154.93 578.271 0.63 0.965

ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการลดต้นทุน
จากการซ้ือลูกสุกรมาเลี้ยง 

155.13 574.189 0.772 0.965

ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุตามที่บุคคลอ่ืนแนะนํา 154.8 581.545 0.77 0.965
ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ท่านต้องการ 

154.67 586.989 0.763 0.965

ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะต้องการเพ่ิม
จํานวนผลผลิต 

154.47 589.706 0.602 0.965

ท่านเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุเพราะชื่อเสียงและ
คุณภาพของบริษัทจําหน่ายสุกรพันธ์ุ 

154.5 584.603 0.683 0.965

ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุกรพันธ์ุจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี 

154.93 579.237 0.654 0.965

ท่านรับรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของสุกรแต่ละ
สายพันธ์ุเป็นอย่างดี 

155.27 573.168 0.823 0.964

ท่านรับรู้และยอมรับในชื่อเสียงของบริษัท
จําหน่ายสุกรพันธุ์ 

155.17 587.178 0.628 0.965
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Item-Total Statistics

  
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ท่านรับรู้และประทับใจในคําแนะนําของ
ตัวแทนจําหน่าย 

154.6 592.938 0.416 0.966

ท่านรับรู้ถึงราคาของสุกรแต่ละสายพันธ์ุเป็น
อย่างดี 

154.63 584.378 0.667 0.965

จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือ
สุกรพันธ์ุเพราะรูปร่างลักษณะของสุกร 

154.83 588.144 0.511 0.966

จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือ
สุกรพันธ์ุเพราะคุณสมบัติของสุกร เช่นการให้
ลูกดก ความแข็งแรง การเจริญเติบโต 

154.67 588.299 0.509 0.966

จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านเลือกซ้ือ
สุกรพันธ์ุเพราะชื่อเสียงของบริษัทท่ีจําหน่าย
สุกร 

155.43 587.702 0.42 0.966

จากประสบการณ์ของท่านทําให้ท่านมีการ
เปรียบเทียบราคาสุกรแต่ละสายพันธ์ุก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

154.63 584.102 0.613 0.965

ท่านหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสุกรพันธ์ุท่ีท่าน
สนใจจากครอบครัว เพ่ือน ตัวแทนจําหน่าย
ก่อนการตัดสินใจซ้ือ 

154.73 582.547 0.653 0.965

ท่านมีความเชื่อม่ันในสุกรพันธ์ุของบริษัท
จําหน่ายสุกรท่ีมีชื่อเสียง 

154.87 577.982 0.809 0.965

ท่านเชื่อว่าสุกรท่ีมีราคาสูงจะมีคณุสมบัติ
เหมาะสมตามราคา 

154.6 593.352 0.477 0.966

ท่านเชื่อว่าสุกรพันธ์ุท่ีดีจะต้องมีรูปร่างท่ี
สวยงามให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรง 
และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว 

154.63 575.689 0.696 0.965

ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุจากคุณภาพ
และความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับราคา 

154.77 574.116 0.727 0.965

ท่านพิจารณาเลือกซ้ือสุกรพันธ์ุตามความ
ต้องการและความพึงพอใจส่วนตัว 

154.43 582.323 0.672 0.965
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ-สกุล นางสาวเบญจมาศ  แซ่เฮ้ง 
ที่อยู่ 31/1  หมู่ 2  ตําบลท่าข้าม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
  
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดับปริญญา บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2554 – 2559  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
 ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
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