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ค าน า 
 
          การเลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 8 จังหวัด  ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  มีจ านวน 353,565 ครัวเรือน  เลี้ยง
โคเนื้อรวม 1,819,408 ตัว การศึกษาระบบการผลิต  การตลาด ปัญหาอุปสรรค และตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้ประสบผลส าเร็จ เกษตรกรมีอาชีพและ
รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ออย่างมั่นคง ยั่งยืน  
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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                                                                                               ลิขิต  อุปมา      
                                                                                                      ศรณรงค์  ศุภชวลิต 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
หวงโซอุปทานโคเนื้อในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

ประสิทธิ์  ศรีส่อง1/   ลิขิต  อุปมา2/    และ ศรณรงค์  ศุภชวลิต3/   
 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ระบบการผลิต เส้นทางการซื้อ ขาย การตลาดโคเนื้อและเนื้อโค    
2) องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  ช่องทางการตลาดโคเนื้อ - เนื้อโค   ต้นทุน  ผลตอบแทน ในการผลิตเนื้อโค และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  3) ปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระบบการผลิตเนื้อโค ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  อธิบายผลการศึกษา  ใช้ค่าสถิติ  
ความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด    
           เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยจ านวน 3.04 ตัวต่อราย  ส่วนมากร้อยละ 64.91 เลี้ยงโคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์
มัน ในฤดูฝนร้อยละ 78.95 เลี้ยงแบบผูกหลักเกี่ยวหญ้าให้กิน  ในฤดูแล้งร้อยละ 80.70  เลี้ยงแบบต้อนรวมฝูง  ปลูก
หญ้าเฉลี่ย  1.41 ไร่ต่อราย  ร้อยละ 95.24 มีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้ยามขาดแคลน  เกษตรกรร้อยละ 89.47 
จ าหน่ายโคเนื้อโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงคอก ด้วยวิธีประเมินราคาด้วยสายตาตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย การ
จ าหน่ายโคเนื้อในตลาดนัดเฉลี่ย 280 ตัวต่อนัด  ซึ่งโคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน  มีการซื้อขายมากที่สุด  โดยการ
ประเมินจากปริมาณเนื้อแดง และ สายพันธุ์โค  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซื้อขายซากโคมากที่สุด ร้อยละ 84.96   
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อโคในระดับมากที่สุด คือราคาจ าหน่าย   = 4.57    
           ส าหรับห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อเริ่มจากเกษตรกรผู้ผลิตขายพ่อแม่พันธุ์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน น าไปเลี้ยงขุนในระยะเวลา 2-6 เดือนก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ 
เมื่อช าแหละก็จะน าซากโคที่ได้ส่งผู้ค้าส่งเนื้อโค ซึ่งจะน าไปตัดแต่งกระจายให้ผู้ค้าปลีกต่อไป ในกรณีของเนื้อโค
คุณภาพสูงเมื่อช าแหละแล้วจะน าเนื้อโคท่ีได้ไปบ่มเนื้อจนได้คุณภาพ ก่อนที่ผู้ค้าส่งเนื้อโคจะน าไปตัดแต่งจ าหน่าย     
ห่วงโซ่อุปทานกลุ่มต้นน้ าประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้ค้าโคขุน โรงฆ่าสัตว์ 
ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุน ผู้บริโภค และกลุ่มกลางน้ า ประกอบด้วย หน่วยงานที่ส่งเสริมการเลี้ยง  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนใน
ด้านการผลิต และการจ าหน่าย  
           ปัญหาอุปสรรคจากการเลี้ยงโคเนื้อพบว่าเกษตรกรร้อยละ 86.97 มีปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ  ได้แก่  
อาหารหยาบมีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 75.92)   พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอ(ร้อยละ 34.65)  และขาดแรงงานในการ
เลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 27.91) ตามล าดับ 
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Abstract 
 

                     The objective of this research was to study 1) production system, trading route, marketing 
of cattle and beef, 2) elements of supply chain, marketing distribution channel of cattle and beef, 
cost, return of an investment for feeding cattle and related business, 3) problems and obstacles in 

feeding the cattle and marketing of the agriculturist in the North Eastern of Thailand. Studied 
the sampling group from the population who related in the beef production system for 8 
provinces, collected the data by used the inquiry form, analyzed the data by ready program and 
described the results by using statistic, frequency, percentage, mathematic means, highest-lowest 
value 

 The agriculturist of feeding the cattle for 3.04 castles an agriculturist; in the most of 
64.91% feeds the cattle of local – Brahman species. In rainy season has feeds by tie and grass feed 
of 78.95%. In summer season has feed by rounding up of 80.70%. plant the grass in averaged of 
1.41 Rai a person, has store up the straw keep a guard shortage. The agriculturist of 89.47% 
distributes the cattle to merchant at their corral and they will estimate the price by their view or 
satisfy of the purchase and seller. Distribution of the cattle in market in averaged of 280 cattle a 
fair; Local-Brahman specie is the most purchasing there is estimate by number of red meat and 
cattle’s specie is the factors that affected to price in a most level of 84.96%. The factor that 
affected to purchasing decision in a most level is distribution price  = 4.57 
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For supply chain of cattle starting with the agriculturist who produce the breeder to the 
feeder and the agriculturist who sell their cattle to the feeder they have fattening for 2-6 months 
before deliver the slaughterhouse. When it is butchered will take the cattle remains to the beef 
dealer to distribute to the beef wholesalers. In the case of high quality beef cuttings, the meat will 
be incubated until to be quality before deliver to cutting process. Primary step of supply chain 
include the agriculturist who produce specie of the cattle, the agriculturist who feeding the cattle, 
the merchant of cattle, slaughterhouse, beef dealer, consumer and Middle step included the 
section that encourage  feeding, the agriculturist who feeds for production and distribution    
         Problems and obstacles of feeding the cattle is found that the agriculturist were 86 .97% . 
There was insufficient rough feed (75.92% ), insufficient area for feeding the cattle (34.65% ), and 
lack of labor in feeding the cattle (27.91%) respectively 
 

Key words :   Supply chain for the beef  cattle  ,  the North-Eastern of Thailand 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
          ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการพัฒนาตามระบบการค้าเสรีท าให้การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันเชิงยุทธศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ธุรกิจหรือผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความสามารถในการแข่งขัน โดย
การเพ่ิมศักยภาพองค์ประกอบโดยรวมของปัจจัยการผลิต  อันได้แก่ ทุน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การ
ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น และด้วยยุทธศาสตร์ของชาติในการที่จะเป็นครัวของโลก จึงได้มุ่งเน้นเป้าหมายไป
ยังสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป  
          การผลิตโคเนื้อของประเทศ เกษตรกรประสบปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาด้านการตลาดและราคา
ซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ปัญหาด้านการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อโคที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อการบริโภค  การขาดเอกภาพ
ในการบริหารและการจัดการของภาครัฐและเอกชน ผู้เลี้ยงรายย่อยและองค์กรการเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการ
และแผนงานต่างๆของรัฐไม่มีความต่อเนื่อง  ตลอดจนความด้อยประสิทธิภาพด้านการตลาดของโคเนื้อ เป็นปัญหา
และอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การพัฒนาโคเนื้อไม่ก้าวหน้า ท าให้ผู้เลี้ยงไม่เกิดความรู้สึกมั่นคงในการที่จะยึดเป็นอาชีพ 
และเลิกเลี้ยงไปเป็นจ านวนมาก ประกอบกับสถานการณ์โคเนื้อใน ปี 2550 – 2552 ราคาโคเนื้อที่ตกต่ า ท าให้
เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยง และขายโคทิ้ง ท าให้ แม่โคเนื้อถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ ปริมาณโค
เนื้อเพศเมียลดลงอย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันเกษตรกรได้หันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาล
ประกันรายได้ เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา  หรือปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง  ส านักงานปศุสัตว์
เขต 3 รายงานว่า ในปี2555 มีจ านวนโคเนื้อทั้งหมด 1,819,408 ตัว  เกษตรกรเลี้ยงโคจ านวน 353,565 ครัวเรือน มี
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 63 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 1,853 คน แยกเป็น กลุ่มต้นน้ า 59 กลุ่ม จ า น ว น ส ม า ชิ ก 
1,727 คน กลุ่มกลางน้ า – ปลายน้ า 4 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 126 คน  มีตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 58 แห่ง  มีโรงฆ่า
สัตว์รองรับเฉพาะสัตว์ใหญ่ 157 แห่ง โรงงานฟอกหนัง 2 แห่ง ภาพรวมแล้วมีจ านวนโคเนื้อที่ลดลง ส่งผลให้ราคาโค
เนื้อมีชีวิตและเนื้อโคมีราคาที่สูงมากเช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย 
          ระบบการซื้อขายโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ  
1) ตลาดทั่วไป เป็นตลาดโคมีชีวิตของผู้เลี้ยงรายย่อยหรือฟาร์มขนาดเล็ก มีการติดต่อซื้อขายและตกลงกันหน้าฟาร์ม 
ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะเป็นพ่อค้าหรือเขียงช าแหละภายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่การซื้อขายจะเป็นการเหมาตัว การซื้อส่วนมาก
เป็นไปเพ่ือการช าแหละและขายภายในท้องถิ่น 2) ตลาดนัดโค – กระบือ เป็นตลาดที่จัดตั้งโดยเอกชน ผู้ขายจะต้องน า
โคไปขายยังตลาด ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้ตามจ านวนและลักษณะที่ต้องการ  ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเพ่ือน าไป
ช าแหละ เลี้ยงต่อหรือน าไปขุนให้ได้น้ าหนักที่เหมาะสม 3) ตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อลูกผสม
ระหว่างพ้ืนเมืองและชาร์โรเลส์ หรือพ้ืนเมืองกับบราห์มัน ซึ่งเป็นโคที่ต้องใช้เวลาขุนนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป และ การ
เคลื่อนย้ายโค จะเป็นระบบการเคลื่อนย้ายผ่านตลาดนัดโค สู่ระบบการจัดการน าโคเข้าขุนในโรงเรือน พัฒนาระบบโรง
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ฆ่าสัตว์พร้อมระบบตัดแต่งเนื้อที่ทันสมัย ก่อนส่งต่อไปยังห้างสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เกิดระบบการบริหารจัดการภายใต้
แนวคิดของระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่กับวิถีการค้าโคดั้งเดิม  
ในส่วนของธุรกิจโคเนื้อ จัดเป็นธุรกิจเกษตรที่มีการจัดการไหลวัตถุดิบโคเนื้อจากต้นน้ า สู่โรงฆ่าสัตว์ โรงงานตัดแต่ง
เนื้อสู่ร้านจ าหน่ายและหรือตลาดสด ก่อนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือปลายน้ า ซึ่งระบบโซ่อุปทานโคเนื้อได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  
          อาชีพ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้สถานการณ์ที่จ านวนโคเนื้อได้ลดลงอย่างรวดเร็ว     
กรมปศุสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่มี พ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 8 จังหวัดประกอบด้วย สุรินทร์ ยโสธร 
นครราชสีมา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเลี้ยงโค
เนื้อจ านวน 4 ประเด็นดังนี้   1. การพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค  2.การพัฒนา และส่งเสริมระบบการตลาดและธุรกิจด้านโคเนื้อ  3. การพัฒนาเครือข่ายด้านโคเนื้อให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  4. ศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้านโคเนื้อ โดยมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้ออย่างมีคุณภาพ สร้าง
อาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร  
        ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และหน่วยงานภาครัฐก าลังส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อ  ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาระบบการผลิต  เส้นทางการซื้อ ขาย การตลาดโคเนื้อและเนื้อโค  องค์ประกอบของโซ่อุปทาน 
ช่องทางการตลาด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด เพ่ือให้ได้ต้นแบบการจัดการโซ่
อุปทานที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน  ที่ค านึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        2.1 เพ่ือศึกษาระบบการผลิต เส้นทางการซื้ อ ขาย และการตลาดโคเนื้ อและเนื้ อโค ใน พ้ืนที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
        2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของโซ่อุปทาน ช่องทางการตลาดโคเนื้อ-เนื้อโค ต้นทุน  ผลตอบแทน ในการผลิต
เนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
        2.3 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

 
3. ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

    สภาพปัญหาการเลี้ยงโค เกษตรกรส่วนมากยังเลี้ยงโคแบบเดิมด้วยวิธีการเลี้ยงปล่อย และให้ความส าคัญ
เรื่องอาหารสัตว์น้อยกว่าตัวโค จึงมักพบปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารสัตว์  การพัฒนาระบบการเลี้ยงเพ่ือให้เป็นโคเนื้อ
คุณภาพดียังมีน้อย   ขาดแหล่งเงินทุนที่จะพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ  ขาดการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์   ขาดการ
คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดี  ท าให้การปรับปรุงพันธุ์เป็นไปได้ช้า ภาครัฐขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ระบบการ
ซื้อขายในปัจจุบันต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม  และ ขาดการเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้มีส่วนได-้ส่วนเสีย (Stake holder) 
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    ธุรกิจโคเนื้อ จัดเป็นธุรกิจเกษตรที่มีการจัดการไหลวัตถุดิบโคเนื้อจากต้นน้ า สู่โรงฆ่าสัตว์ โรงงานตัดแต่ง
เนื้อสู่ร้านจ าหน่ายและหรือตลาดสด ก่อนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือปลายน้ า ซึ่งระบบโซ่อุปทานโคเนื้อได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศและคนไทย  
              ในการผลิตโคเนื้อระบบลอจิสติกส์ของตลาดระดับกลาง อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท าขาดการวางแผน
ร่วมกัน เกิดภาระของต้นทุนการขนส่งหลายครั้ง ท าให้ต้นทุนการบริหารจัดการลอจิสติกส์เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาโคมี
ชีวิตของเกษตรกรต้นน้ ามีราคาต่ า ส่วนตลาดระดับบน มีลักษณะเดียวกัน หากแต่มีหน่วยธุรกิจเข้ามาด าเนินวางแผน 
จัดการผลิต และส่งมอบจากเกษตรกรระดับต้นน้ า สู่ผู้ขุนกลางน้ า และการจัดการแปรสภาพและจ าหน่ายเนื้อโคที่
ปลายน้ าเดียวกันในรูปสหกรณ์ ท าให้กระบวนการจัดการของโซ่อุปทานของตลาดระดับบน สามารถวางระบบการสืบ
ย้อนกลับไว้ทุกขั้นตอน 

              ดังนั้น การศึกษา หวงโซอุปทานโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะท าให้ได้ข้อมูล 
ระบบการผลิต  เส้นทางการซื้อ ขาย การตลาดโคเนื้อและเนื้อโค  องค์ประกอบของโซ่อุปทาน ช่องทางการตลาด 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาดเพ่ือให้ได้ต้นแบบการจัดการโซ่อุปทานที่เหมาะสมใน
สภาวะปัจจุบัน  ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   

4. ขอบเขตของการวิจัย 
        4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษา คือ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย  สุรินทร์ ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิ รวม  8 จังหวัด  
        4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือ 
             1. ศึกษาภาพรวมของระบบการผลิต เส้นทางการซื้อ ขาย และการตลาดโคเนื้อและเนื้อโค รวมถึงผลพลอย
ได้ต่างๆ ทั้งในส่วนของกิจกรรมสภาพการเลี้ยงโค แหล่งเลี้ยง รูปแบบและวิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์การจัดการ
วัตถุดิบ (ทุ่งหญ้า และอาหารข้น) ที่ใช้ในการเลี้ยง แหล่งจ าหน่ายโคมีชีวิต (ตลาดโค โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ราคา การก าหนดราคา แหล่งจ าหน่ายเนื้อโคช่องทางการจัดจ าหน่ายเนื้อโค  ปริมาณความ
ต้องการของเนื้อโค 
             2. ศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมในโซ่อุปทานของการผลิตเนื้อโค ประกอบด้วยองค์ประกอบของการ
ผลิตโคต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เช่น ในขอบเขตของกลุ่มผู้ผลิตต้นน้ าประกอบด้วย การจัดหาปัจจัยการผลิต (ซึ่ง
เชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต) การผลิต (การจัดการตั้งแต่การหาพันธุ์ การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม 
โรงเรือน) และการส่งมอบผลผลิต(การจ าหน่าย แหล่งจ าหน่าย วิธีการจ าหน่าย) การวางแผนและการบริหารจัดการ
ต้นทุน ผลตอบแทนและมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับระยะเวลา 
            3. ศึกษาต้นทุน และ ผลตอบแทนในการผลิตเนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
            4.  ศึกษาปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด ของเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 
  

5. ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
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            โคเนื้อ (beef  cattle),  หวงโซอุปทาน (Supply chain) , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Lower 
Northeastern Thailand) 
 

6. ประโยชน์ของการวิจัย 

           6.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                   1 ทราบถึงระบบการผลิต เส้นทางการซื้อ ขาย และการตลาดโคเนื้อและเนื้อโค ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
                   2 ไดภ้าพของโซ่อุปทานของโคเนื้อและเนื้อโคในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ต้นทุน และ ผลตอบแทน ในการผลิตเนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
                   3 ทราบปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลิตโคเนื้อในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

           6.2  หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                   1.  กรมปศุสัตว์ และหน่วยราชการอ่ืน 
                   2.  ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องทั้งหมดใน Supply chain ของการผลิตเนื้อโค ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ 
                       โคและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป  
                   3.  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน 
                   4.  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

 การเกษตรโดยทั่วไปของประเทศไทย พบว่าสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะโคเนื้อและกระบือมักจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรเสมอ เนื่องจากการเลี้ยงโค-กระบือ เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีมาช้านานและมีการใช้
แรงงานสัตว์เหล่านี้ควบคู่กับการปลูกพืชมาตลอด เช่น การไถพรวนในการปลูกข้าว ปลูกพื ชไร่ ตลอดทั้งการลาก
เกวียน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างโคเนื้อและกระบือจะพบว่าโคเนื้อจะมีการเลี้ยงมากกว่ากระบือ และมีการเลี้ยงกระจาย
ไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในการเลี้ยงโคเนื้อมีหลายระบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และปัจจัยพ้ืนฐานในการเลี้ยง 
ปัจจัยหลักๆ เช่น เงินทุน ซึ่งเป็นค่าพันธุ์สัตว์ ค่าสร้างคอกและโรงเรือน อาหารโค และค่าจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับสถานที่แปลงปลูกหญ้าในการเลี้ยงโค สภาพดินฟ้าอากาศและแหล่งอาหารเสริมอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ถ้าหากมี
แหล่งอาหารที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรมากก็จะส่งผลดีต่อการเลี้ยงโค ท าให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ าลงและการ
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จัดหาอาหารง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบการผสมพันธุ์ ว่าจะเลือกผสมกับโคพันธุ์ใดเพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุด ความต้องการ
ของตลาดสูงด้วย (ยอดชาย, 2547) หลักการอีกอย่างคือพันธุ์โคที่ดี จะให้ผลผลิตสูงการเจริญเติบโตดี ขนาดตัวโต ซึ่ง
ต้องการอาหารสัตว์คุณภาพดีในปริมาณมาก ดังนั้นจึงมีผลต่อการเลี้ยงการจัดการที่ยากตามไปด้วย โดยจะต้องดูแล
เอาใจใส่ดีจึงจะได้ผลผลิตตามต้องการ ต้องใช้เงินลงทุนสูง ในขณะพันธุ์ที่ ให้ผลผลิตต่ าจะตัวเล็ก กินน้อย ไม่ต้องการ
คุณภาพอาหารดีมากนัก เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ทนทาน ให้ลูกดก จึงใช้เงินลงทุนต่ า ขนาดของแม่โคเป็นต้นทุนที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง แม่โคขนาดเล็กต้องการอาหารเพ่ือด ารงชีพน้อยกว่าแม่โคขนาดใหญ่ ซึ่งอาหารเพ่ือการด ารงชีพของแม่โค
จัดเป็นต้นทุนสูญเปล่า ดังนั้นถ้าหากเลี้ยงแม่โคขนาดเล็กแล้วสามารถผลิตลูกโคขนาดที่สามารถสนองความต้องการ
ของตลาดได้ เช่น ใช้ในการผสมข้ามพันธุ์ก็ควรเลี้ยงแม่โคขนาดเล็ก เป็นต้น (ยอดชาย, 2547) 

ระบบการเลี้ยงโคเนื้อหรือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  

1. เลี้ยงโดยการไล่ต้อนไปหากินในท าเลต่างๆ ย้ายคอกไปเรื่อยๆ ตามแหล่งอาหารโคท่ีมีให้แทะเล็ม เป็นการ 

เลี้ยงที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด พันธุ์สัตว์ต้องมีความทนทาน หากินเก่ง ตัวไม่ใหญ่นัก พันธุ์ที่เหมาะสมคือโคพ้ืนเมือง ระบบ

การเลี้ยงแบบนี้ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่มากนักเพราะต้องมีสมาชิกในครอบครัวคอยเดินตาม คอยต้อนโคท่ีเลี้ยง การ

เลี้ยงโคของประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง โดยเกษตรกรจะเช่าพ้ืนที่ป่าที่

รัฐให้เช่าเป็นพ้ืนที่กว้างขวางมาก จะมีการปล่อยให้โคอยู่ในป่าเกือบตลอดปี เมื่อถึงฤดูหย่านมก็จะไล่ต้อนโคมาตีเบอร์

แสดงความเป็นเจ้าของ พร้อมกับคัดโคที่ขายได้ออกมาขาย อาจปรับปรุงทุ่งหญ้าบ้างเล็กน้อยโดยใช้พืชตระกูลถั่ว

หว่าน เช่น ถั่วทาวน์สวิลล์สไตโล ถั่วฮามาต้า หากลูกค้าต้องการโคขุนคุณภาพดีก็จะน าไปขุนสักระยะ หนึ่ง ให้ได้

คุณภาพตามที่ต้องการ  ในการขุนอาจมีฟาร์มรับจ้างขุนโดยให้ราคาตามน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อาหารที่ใช้ขุนส่วนใหญ่เป็น

อาหารที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร  

2. การเลี้ยงแบบไล่ต้อน ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการท าการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ฝูงโค 

มักมีขนาดเล็ก สามารถให้สมาชิกในครอบครัวไล่ต้อนไปเลี้ยงตามแหล่งอาหารในท าเลต่างๆ ริมถนน หรือในป่าใกล้

หมู่บ้าน ตอนเย็นไล่กลับเข้าคอก คอกอาจอยู่ในบริเวณบ้านหรือในชายป่าที่เลี้ยง มีฟางข้าวและผลพลอยได้ทาง

การเกษตรเป็นอาหารเสริม พันธุ์ที่เหมาะสมได้แก่โคพันธุ์พ้ืนเมือง หรือโคพันธุ์ลูกผสมที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนัก เลี้ยง

ง่าย หากินเก่ง หากเกษตรกรสามารถปลูกหญ้าหรือสามารถจัดการหญ้าได้เพียงพอจะด าเนินการได้ดี การลงทุนไม่มาก

นัก อาจมีการเสริมอาหารข้นบ้าง  

3. การเลี้ยงแบบฟาร์มเป็นการค้า เป็นการเลี้ยงในพ้ืนที่ของตนเองทั้งหมด มีการท าแปลงหญ้าแบ่งเป็นแปลง 

ย่อยๆ มีรั้วกั้น มีคอกและโรงเรือนต่างๆ มีการเก็บส ารองอาหารสัตว์ เช่น ท าหญ้าหมัก หญ้าแห้ง ไว้ให้โคกินในฤดูแล้ง 

เป็นต้น อาจมีการหาซื้ออาหารสัตว์นอกฟาร์มมาใช้เลี้ยงเสริมบ้าง เช่น ผลพลอยได้ทางการเกษตร หรืออาหารข้น เป็น

ต้น การเลี้ยงระบบนี้ใช้ต้นทุนสูงที่สุด เพราะต้องใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมากหากไม่มีการซื้ออาหารจากภายนอกฟาร์มมา

ใช้ในเขตเกษตรกรรมที่อาศัยน้ าฝนอาจต้องใช้พื้นที่ 4-5 ไร่ ในการเลี้ยงโค 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ปลูกและจัดการแปลงหญ้า โคท่ีเลี้ยงต้องขายได้ในราคาสูง เช่น การขายเป็นพันธุ์โค เป็นต้น จึงจะคุ้มทุน 
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       ในระบบการเลี้ยงโคทั้งแบบปล่อยเร่ร่อนและแบบไล่ต้อน ในประเทศไทยสามารถแบ่งตามสถานที่เลี้ยงได้ 2 
แบบคือ 

1. การเลี้ยงโคในพื้นป่าต้นน้ าล าธาร การเลี้ยงโคในพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารในทางวิชาการไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยง  

นักวิชาการป่าไม้บางกลุ่มเชื่อว่าโคจะเหยียบย่ าท าให้ดินในพ้ืนที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงแน่นตัว ท าให้ความสามารถในการกัก

เก็บน้ าและการซึมซับน้ าของดินน้อยลง จะก่อให้เกิดการไหลบ่าของหน้าดิน และการชะล้างพั งทลายของดินมากขึ้น 

แต่การเลี้ยงระบบนี้เป็นการเลี้ยงที่มีมานานแล้วในชุมชน มีการลงทุนที่ไม่มากนัก พันธุ์โคที่นิยมใช้เลี้ยงคือพันธุ์

พ้ืนเมือง ราคาไม่สูงมาก อาหารส่วนใหญ่เป็นหญ้าที่ขึ้นในธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูก การสร้างคอก

สามารถท าได้โดยการใช้ไม้ไผ่และวัสดุที่หาได้ในพ้ืนที่เพาะปลูก ดังนั้นวิธีการเลี้ยงแบบนี้จึงเป็นวิธีการเลี้ยงโคของ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูง (ยอดชาย, 2547) จากรายงานการวิจัยของ พรชัย (2533) อ้างโดย ยอดชาย (2547) 

แสดงให้เห็นว่าโคที่เลี้ยงในป่าไม้จะไม่กัดกินต้นไม้ไม่ท าลายป่าซึ่งมีประโยชน์ในการเลี้ยงโคชัดเจน เช่น ชาวเขามี

รายได้เพ่ิมขึ้น โคจะช่วยกินเมล็ดและผลไม้บางชนิด หลังจากขับถ่ายเมล็ดออกมาจะท าให้อัตราการงอกเร็วขึ้น 

นอกจากนี้ยังลดความรุนแรงของไฟไหม้ป่า เพราะป่าจะไม่รกมาก และยังท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น เพราะ

ท าให้การหมุนเวียนของธาตุอาหารเร็วขึ้น ปกติถ้าไม่มีโคแทะเล็มจะต้องรอให้หญ้าแก่และร่วงหล่นของใบลงพ้ืนจึงจะ

เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ แต่ถ้าโคกินแล้วจะเกิดการย่อยเร็วขึ้นและขับถ่ายออกมาเป็นมูลโค ท าให้ดินอุดม

สมบูรณ์เพ่ิมผลผลิตของป่าไม้และความสมบูรณ์ของป่า นอกจากนี้ยังเพ่ิมผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากหญ้าที่

เกิดภายใต้ร่มเงาใหญ่จะมีความสดและรักษาคุณภาพได้นานกว่าในทุ่งโล่ง ท าให้เพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับดิน และได้

เสนอแนะให้มีการปรับปรุงพืชอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารในสภาพร่มเงา และมีการปรับปรุงแหล่งน้ าให้มากขึ้น โดย

ท าเขื่อนขนาดเล็กในล าห้วย มีการตัดไม้ออกบางส่วนเพ่ือเพ่ิมแสงให้กับพืชอาหารสัตว์ มีการเพ่ิมเกลือแร่โดยการฝัง

เกลือทะเลเพ่ือทดแทนดินโป่ง มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและปรับปรุงพันธุ์ให้ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ควรมีการศึกษาพ้ืนที่

ต่อโคจ านวน 1 ตัวที่เหมาะสม เช่น โค 1 ตัวอาจใช้พ้ืนที่มากกว่า 30 ไร่ เป็นต้น แต่ ยอดชาย (2547) แสดงความ

คิดเห็นว่าโคที่เลี้ยงบนเขาน่าจะเป็นโคพ้ืนเมืองมากกว่าโคพันธุ์ลูกผสม เพราะขนาดตัวไม่ใหญ่ สามารถปีนขึ้นไปกิน

อาหารได้สะดวก มีศักยภาพในการเปลี่ยนอาหารหยาบคุณภาพต่ าได้ดีกว่าพันธุ์ลูกผสม เลี้ยงดูง่ายทนต่อ

สภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์ควรเลือกพันธุ์ที่ให้ลูกดก หลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีไม่

แคระแกรน และควรจัดการตอนลูกโคในฝูงเพ่ือป้องกันการผสมเลือดชิด นอกจากนี้จะต้องมีการหมุนเวียนพ้ืนที่แทะ

เล็มให้เหมาะสมตามความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารสัตว์และแหล่งน้ า และยังแนะน าว่าการน าแร่ธาตุก้อนแบบแขวน

ให้เลีย หรือวางในราง หรือใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรูโดยรอบแขวนให้สัตว์เลียกิน น่าจะได้ผลดีกว่าการน าเกลือฝังดิน 

ในการส่งเสริมนั้นควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารการตลาดให้กับผู้เลี้ยงให้มากขึ้น เพราะผู้เลี้ยงมักจะเข้าใจว่าต้นทุ นมี

เฉพาะราคาโคที่ซื้อมาเท่านั้น ในการเลี้ยงโคระบบนี้มีต้นทุนที่ต่ าและสามารถช่วยน าไปใช้พัฒนาความมั่นคงของ

ประเทศ จึงควรเพ่ิมการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงเพ่ือลดการตดไม้ท าลายป่า และเพ่ิมประโยชน์ของป่าไม้ 

2. การเลี้ยงโคในพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็นจ านวนมาก 
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ประมาณ 20 ล้านไร่ แต่มีการเลี้ยงโคกันน้อย เนื่องจากเกรงว่าโคจะท าลายต้นไม้เช่นเดียวกับการเลี้ยงในป่า การเลี้ยง

โคเป็นแหล่งรายได้เสริมในแหล่งปลูกยาง ปลูกมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งในปัจจุบันมีการเลี้ยงใน

สวนมะพร้าวอยู่บ้าง ส่วนในสวนยางและปาล์มนั้นยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน (ยอดชาย, 2547) ในระยะ 2-3 ปีแรกที่ต้นไม้

ยังเล็กอยู่นั้นอาจใช้วิธีตัดหรือเกี่ยวหญ้าให้โคกิน เพ่ือป้องกันความเสียหายของต้นไม้ ส่วนรูปแบบการเลี้ยงในสวนที่มี

ต้นไม้โตแล้วอาจคล้ายกับการเลี้ยงในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร  โดยสรุป ระบบการเลี้ยงโคเนื้อสามารถแบ่งออกเป็น การ

เลี้ยงแบบปล่อยเร่ร่อน และแบบไล่ต้อน โดยมีพ้ืนที่เลี้ยงเป็นพ้ืนที่สาธารณะป่าต้นน้ าล าธาร และพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและ

ไม้ยืนต้นของเกษตรกรเอง ส่วนการเลี้ยงแบบธุรกิจ เป็นฟาร์มทางการค้า (เลี้ยงเป็นกลุ่ม  เครือข่าย หรือรูปแบบทาง

ธุรกิจชัดเจน) จะมีคอกและโรงเรือนต่างๆ มีการเก็บส ารองอาหารแต่การเลี้ยงระบบนี้ใช้ต้นทุนสูง เพราะต้องใช้พ้ืนที่

เป็นจ านวนมากหากไม่มีการซื้ออาหารจากภายนอกฟาร์มมาใช้ในเขตเกษตรกรรมที่อาศัยน้ าฝนอาจต้องใช้พ้ืนที่ 4 -5 

ไร่ในการเลี้ยงโค 1 ตัว 

            
           แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ในการจัดท าแผนหรือโครงการเลี้ยงโคเนื้อ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ                                                                      
1.   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นการพัฒนาการผลิตในระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนระบบ แต่อาจ 
มีการปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น                                                                                                                          

 2.   เพ่ือเปลี่ยนการผลิตจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ เช่น ส่งเสริมให้เลี้ยงขุนแทนระบบปล่อยแทะเล็ม เป็นต้น                   
 3.   เพ่ือเพ่ิมผู้ผลิตรายใหม่ เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่เคยเลี้ยงโคให้หันมาเลี้ยงในระบบใดระบบหนึ่ง หรือให้
เปลี่ยนการเกษตรแบบใดแบบหนึ่งเชิงเดี่ยว มาใช้การเลี้ยงโคร่วมเข้าไปในระบบด้วย เป็นต้น ซึ่งในการเปลี่ยนการผลิต
จากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ ยอดชาย (2547) ได้ให้แนวทางการด าเนินการคือ เนื่องจากการเลี้ยงโคขุนเป็นวิธีการ
ที่ค่อนข้างใหม่ต่อเกษตรกรโดยทั่วไป จึงควรมีการส่งเสริมเน้นหนักเฉพาะแห่ง โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
ที่มีรายได้น้อย ให้มีการเลี้ยงโคขุน 2-3 ตัว เพ่ือเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกร ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่ม ร่วมมือกันผลิตในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือด าเนินธุรกิจที่จ าเป็น เช่น การผลิตอาหารโคขุนร่วมกัน การร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ การท าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้ง การรับผิดชอบในการ
ให้บริการผสมเทียม และการให้บริการอ่ืนๆ จากรัฐบาลในอนาคต ควรมีการเจาะตลาดหรือเปิดตลาดเนื้อคุณภาพดี 
ซึ่งในระยะแรกอาจจะให้รัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เริ่มและเป็นแกนน า โดยเริ่มมีการด าเนินกิจการ
ในเมืองหรือจังหวัดหลักๆ ของภาคต่างๆ และในระยะต่อไปควรมีการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน
และรัฐบาลในการพัฒนาเนื้อโคชั้นดี รวมทั้งให้มีการท าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดใหม่ๆ เพ่ือเป็นฐานรองรับเนื้อโคชั้นดีที่
ผลิตได้ส าหรับการบริโภคภายในประเทศ 
 
การเลี้ยงโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         โคเนื้อในประเทศไทยที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสมพ้ืนเมือง  โดยโคพ้ืนเมืองหมายถึงโคที่มีพันธุกรรม
ท้องถิ่นและด ารงชีพอยู่ในท้องถิ่นของประเทศไทยมานานแล้ว สว่าง (2546) ให้ข้อสรุปในเรื่องพันธุ์ว่า โคพ้ืนเมือง
อาจจะเป็นโคดั้งเดิมที่เลี้ยงอยู่ในท้องถิ่นของประเทศไทยหรืออาจจะเป็นโคที่ถูกน ามาจากพ้ืนที่อ่ืนและน ามาเลี้ยงเป็น
เวลาหลายชั่วอายุ หรืออาจจะเป็นโคท่ีเกิดจากการผสมข้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่อาจจะแยกแยะหรือแจกแจงให้เข้า
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กับโคพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นได้ ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้โคลูกผสมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น 
โคลูกผสมสายเลือดผสมผสมพ้ืนเมือง บราห์มัน และชาโรเลย์ เป็นต้น สมพร และคณะ (2551) รายงานว่าเกษตรกร
เลี้ยงโคพ้ืนเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี และบางอ าเภอของจังหวัดยโสธร ถือเป็นอาชีพเสริมจากการท านา มีจ านวน
โคเฉลี่ย 10 ตัวต่อครัวเรือน และถือเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรรายย่อยของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งโคพ้ืนเมืองมี
จุดเด่นคือ ตัวเล็ก เลี้ยงง่ายทนต่อโรค แมลงและสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง คือมีวัยเจริญพันธุ์
เร็ว ผสมติดและคลอดลูกง่าย เลี้ยงลูกเก่ง ให้ลูกสม่ าเสมอและอายุยืน โคพ้ืนเมืองมีส่วนในการเป็นสื่อกลางที่ท าให้ทุก
คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนแบบพ่ึงตนเอง อย่างไรก็ตามในด้าน
พันธุกรรมของโคพ้ืนเมืองในปัจจุบันนับว่ามีโคพ้ืนเมืองจริงๆ น้อยลงทุกที เนื่องจากโคพ้ืนเมืองมีขาดตัวเล็ก เนื้อน้อย 
ราคาถูก เกษตรกรจึงเปลี่ยนพันธุ์โคคุมฝูงท าให้ลูกโคที่เกิดรุ่นใหม่มักเป็นลูกผสมพันธุ์ยุโรปและพ้ืนเมืองมากขึ้น 
             วิทยา (2548) ได้ให้ความหมายของ Supply chain ว่า เป็นการรวมหลายๆ บริษัทและกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบ การผลิต การส่งมอบ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าไว้ด้วยกัน ธุรกิจต่างๆ ต้อง
พ่ึง Supply chain ในการจัดหาสิ่งที่ต้องใช้เพ่ือความอยู่รอดและเติบโต ทุกๆ ธุรกิจจะอยู่ใน Supply chain หนึ่งสาย
หรือมากกว่านั้น และมีบทบาทท่ีจะต้องด าเนินการในแต่ละ Supply chain 
            ธนิต (2548) กล่าวว่า Supply chain management เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบูรณาการ 
(Integration) และการจัดการในองค์กร ที่ได้มีการน า Supply chain รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพ่ิมในสินค้า 
และบริการอันน ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอีกความหมายของ Supplychain management 
คือ ปฏิสัมพันธ์ของการจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการ โดยการปฏิสัมพันธ์จะมี
ลักษณะเชิงบูรณาการ โดยมีเป้าหมายในการที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม และสนองตอบต่อความต้องการของตลาดการผลิต 
การกระจายและการส่งมอบสินค้า และรวมถึงการสื่อสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลด
ต้นทุนรวมของธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขัน  จะเห็นได้ว่า Supplychain management เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจ ตั้งแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน้ า (Up stream source) จนถึง
การส่งมอบสินค้าและบริการปลายน้ า  (Down streamcustomers) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้  จะครอบคลุมถึง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการผลิต รวมถึง
กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจนถึงมือผู้ต้องการสินค้า ทั้งนี้ อันน ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า ทั้งนี้ 
ภารกิจส าคัญของSupply chain management จะมุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเรื่องประสิทธิผลเชิง
ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ  กิจกรรมที่ส าคัญของกระบวนการตลาด  คือความพอใจของลูกค้า (Customer 
satisfaction) ซึ่ง จะเป็นปฏิกิริยาก่อให้เกิดความสามารถที่เหนือกว่าในการแข่งขัน  วัตถุประสงค์หลักของ Supply 
chain management ก็จะเกี่ยวกับ Competitiveness จึงเป็นเรื่องที่มีความคล้องจองในการผลักดันให้ธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยอาศัยการส่งมอบแบบ Just in time เพ่ือให้สินค้าส่งมอบให้ลูกค้าแบบทันเวลาและ
การผลิตที่ไม่เน้นเชิงปริมาณมากที่เรียกว่า Mass scale production แต่จะใช้การผลิตที่เรียกว่า Economic of 
speech คือ ผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จะท าให้ไม่มีภาระในต้นทุนด้านการเก็บรักษาสินค้า ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ก็มุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจ (Customers satisfaction) หากไม่มีการจัดการโดยการน า Supply chain มา
เป็นเครื่องมือ ก็จะประสบปัญหาการคาดคะเนความต้องการของลูกค้าผิดพลาด ก็จะท าให้สินค้าขาดแคลน 



 16 

             การจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain management) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติการ 
การติดตาม และประเมินผลของกิจกรรมในโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างคุณค่าในทุกขั้นตอนการผลิต 
ปรับอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ ยกระดับงานให้เป็นสากล อาทิISO และ GMP ฯลฯ ซึ่งการจัดการโซ่อุปทานที่มี
ประสิทธิภาพจะมีผลให้เกิดการไหลเวียนของสิ่งส าคัญสามสิ่งในการผลิต  ได้แก่ การไหลเวียนของสินค้าและบริการ 
(Physical flow) การไหลเวียนของข้อมูลสารสนเทศ (Information flow) และการไหลเวียนของเงินทุน  (Fund 
flow) อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ของโซ่อุปทานประกอบด้วยการวางแผน การด าเนินการ การควบคุมการไหลเวียน การจัดเก็บสินค้า การบริการและ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากจุดแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบถึงจุดที่มีบริโภคหรือจุดที่มีการใช้งานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค ภาพรวมโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ทั้งโซ่คุณค่า โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ จึงมีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ทุกๆ ส่วนล้วนส่งผลต่อกันทั้งกระบวนการผลิต หากขาดส่วนหนึ่งส่วนใด
ไปย่อมท าให้การผลิตชะงัก และท าให้สถานะในการอยู่เป็นส่วนหนึ่งโซ่อุปทานหลุดลอยไปการน าหลักการทางโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทานมาใช้สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญคือทั้งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีการโต้ตอบกันภายในแบบ  Two way 
communication ทั้งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่างมาจากส่วนประกอบหลายส่วนรวมกัน แต่ละส่วนจึงต้องร่วมมือกัน
อย่างบูรณาการ ช่วยน าไปสู่ประสิทธิผลในการด าเนินงานในท้ายที่สุด สิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหาร
ระบบได้ดียิ่งขึ้น คือการใช้การบริหารการไหลเวียนของระบบการสื่อสารและสารสนเทศมาช่วย 
             สิทธิพร (2552) รายงานว่า “Beef supply chain” (ห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อ) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจโคเนื้อทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย  (Cluster) ให้เกิดการประสานงานกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้การด าเนินงานมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่ขั้นตอนต้นน้ า  กลางน้ า จนถึงปลายน้ าของการ
เลี้ยงโคขุนในองค์กรเท่านั้น แต่จะยังเชื่อมต่อกับองค์กรอ่ืนๆ ภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงฆ่า โรงฟอกหนัง คู่ค้า ผู้จัด
จ าหน่ายหรือร้านค้าปลีก เป็นต้นดังนั้นผู้ประกอบการ และผู้บริหารองค์กรโคเนื้อควรให้ความสนใจในเรื่อง Beef 
supply chain ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญอย่างมาก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บริษัท
ต่างๆประสบความส าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจในการด าเนินธุรกิจโคเนื้อจะมี 4 กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกันคือ 
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ โรงฆ่าสัตว์ การขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้ง 4 กระบวนการนี้จะต้องเชื่อมต่อ
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ าส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ความส าคัญของ Beef supply chain เนื้อโคขุนที่ผลิตออกสู่ตลาดจะต้องผ่านการควบคุมตั้งแต่การเลี้ยงแม่โค
ที่ผลิตลูกโค ซึ่งต้องมีรหัสประจ าตัวโคตั้งแต่เกิด เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จนถึง
ปลายน้ า (ผู้เลี้ยงโคขุน) ซึ่งต้องมีการบันทึกและเปิดเผยข้อมูล การผลิตในเรื่องอาหาร การจัดการ และการควบคุมโรค 
ขั้นตอนการขนส่งซึ่งเป็นไปตามกฎสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare) จนถึงการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าที่ได้รับมาตรฐาน และ
ขั้นตอนการกระจายสินค้า ซึ่งต้องควบคุมในเรื่อง HACCP (การควบคุมกระบวนการผลิตโดยเน้นจุดที่ได้รับการ
วิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดวิกฤติในขั้นตอนการผลิต) กิจกรรมต่างๆ ของ Beef supply chain ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหากมี
การบริหารและจัดกิจกรรมเหล่านี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ าลงด้วย  นั่น
หมายถึงต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงด้วย ฉะนั้นหากมีการบูรณาการหน่วยต่างๆ ในสายของห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อ
เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยให้มุ่งไปสู่ความส าเร็จได้ 
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           ญาณิน และจุฑารัตน์ (2548) รายงานโครงการวิจัยสถานภาพการผลิตและการตลาดเนื้อโคของประเทศไทย 
พบว่าการผลิตโคเนื้อมีหลายรูปแบบการเลี้ยง ขึ้นอยู่กับทุนและศักยภาพของผู้เลี้ยงโดยมีตลาดโคเนื้อซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ คือ ตลาดระดับสูง ตลาดระดับกลาง ตลาดระดับล่าง เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเลี้ยง ตลาด
ระดับสูง (1 เปอร์เซ็นต์ หรือโค 0.01 ล้านตัว)ต้องการเนื้อจากโคขุนคุณภาพดี คือ โคลูกผสมพันธุ์ยุโรป หรือโคลูกผสม
พันธุ์บราห์มันเลือดสูงระยะเวลาขุน 5 - 12 เดือน ตลาดระดับกลาง (58.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ โค 0.63 ล้านตัว) ต้องการ
เนื้อโคท่ีขุนระยะสั้น 3 - 4 เดือน คือ โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน ส่วนตลาดระดับล่าง (40 เปอร์เซ็นต์ หรือโค  0.74 ล้าน
ตัว) เป็นตลาดส าหรับเนื้อจากโคพ้ืนเมือง โคอายุมากและโคคัดทิ้ง โดยจ าหน่ายในตลาดสดหรือน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชิ้น และจากการวิเคราะห์การผลิต และการตลาดเนื้อโคในประเทศไทยมีจุดแข็งคือ มี
แหล่งอาหารหยาบปลอดจากโรควัวบ้า และมีระบบการเลี้ยงที่สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร จุดอ่อนคือ มี
ปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย โรงฆ่ามากกว่า 90  เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และ
ขาดแคลนแม่พันธุ์ส าหรับผลิตลูกโคเพ่ือเข้าขุน เป็นต้น 
            โซ่อุปทานโคเนื้อ 
         ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยจะถูกปัจจัยภายนอกเข้ามาเบียดเบียน เช่น ปัญหากระแส
โลกาภิวัตน์ ข้อตกลงการค้าเสรี การขยายโอกาสการค้าในระดับโลกของประเทศต่างๆ ในเมืองไทยนั้น สิทธิกร (2552) 
ให้ข้อคิดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยจะต้องร่วมสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และจะต้องปรับตัว โดยต้องรู้จัก
ตลาดเนื้อโคในประเทศ ต้องรู้จักผู้บริโภคตัวสินค้า ระบบการผลิต กฎระเบียบมาตรฐาน ฐานทรัพยากร และระบบ
ตลาด ผู้ผลิตขั้นต้นไม่มีโอกาสก าหนดราคา จึงต้องทราบต าแหน่งของสินค้าก่อนสร้างมูลค่า เพ่ิม โดยการสื่อสารถึง
ผู้บริโภคผ่านเมนูอาหารต่างๆ ทั้งไทยและสากล ดังนั้นการจัดการ supply chain เพ่ือเชื่อมโยงระบบผลิตผ่านโรง
ช าแหละที่ได้มาตรฐานถึงผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ระดับของตลาดโคเนื้อที่ ธ ารง และคณะ (2551) ได้เปิดเผยแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ตลาดระดับสูง เช่นภัตตาคาร โรงแรม จะนิยมโคลูกผสมพันธุ์ยุโรป ที่ใช้เวลาการขุน 10 -12 
เดือน (อายุมากกว่า 3 ปี) และเนื้อโคมีไขมันแทรกมากถ้าระยะการขุน 10 เดือน (อายุมากกว่า 2 -2.5 ปี) เนื้อโคจะมี
ไขมันแทรกพอสมควร ส่วนโคลูกผสมพันธุ์บราห์มันระดับเลือสูงจะมีการส่งเนื้อขายตามซุปเปอร์มาร์เกต โมเดิร์นเทรด 
ใช้ระยะเวลาการขุน 5 เดือน เนื้อโคจะมีไขมันแทรกน้อย ส่วนตลาดระดับกลางจะเป็นโคลูกผสมพันธุ์บราห์มันเนื้อโค 
ที่ได้จะส่งขายที่ซุปเปอร์มาร์เกต และใช้เปลือกสับปะรดขุนเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ส่วนตลาดระดับล่างนั้น ได้แก่ โค
อายุมาก โคพ้ืนเมืองและโคคัดทิ้ง เนื้อโคที่ได้จะส่งขายที่ตลาดสด และส่วนใหญ่จะแปรรูปท าลูกชิ้น ใช้ระยะการขุน 2-
3 เดือน ซึ่งผู้เลี้ยงจะเลี้ยงได้โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ า เพราะส่วนใหญ่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ และอาจมีการเสริม
อาหารข้นบ้างเล็กน้อย ซึ่งการให้อาหารข้นมากหรือน้อยจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย ญาณิน (2551) รายงานว่า
การศึกษาการเลี้ยงโคเนื้ออายุ 1 ปี ในโค 3 ประเภท คือ โคพ้ืนเมือง โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และโคลูกผสมชาโรเลส์ 
พบว่ามีต้นทุนการผลิต 4,102 บาท/ตัว  9,420 บาท/ตัว  และ17,105 บาท/ตัว ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็นค่าอาหารสัตว์ถึงประมาณ 50-60% ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโคพ้ืนเมืองให้ผลตอบแทนจากการขายโคอายุ 2 ปี 
มากกว่าโคลูกผสมอเมริกันบราห์มัน และโคลูกผสมชาโรเลส์ ถึงแม้ว่าโคพ้ืนเมืองจะมีราคาขายที่ต่ ากว่า แต่ต้นทุนการ
เลี้ยงแทบไม่มี เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ โดยผลก าไรจากการขายโคอายุ 2 ปี ส าหรับโคพ้ืนเมือง 
โคลูกผสมอเมริกันบราห์มัน และโคลูกผสมชาโรเลส์ เท่ากับ 3 ,000 บาท/ตัว  1,600 บาท/ตัว  และ 1,200 บาท/ตัว 
ตามล าดับ  ในการศึกษาเรื่อง ห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงโคเนื้อ ควรจะต้องพิจารณา ค าว่าอุปทานทางเศรษฐศาสตร์
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ว่าด้วยการผลิต การมีอยู่ของสิ่งของที่เราจะขาย ซึ่งในเรื่องของการเลี้ยงโคจะเกี่ยวกับผู้เลี้ยงซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
โดยตรง และเปรียบผู้เลี้ยงเหมือนผู้ประกอบการที่ส าคัญในการพัฒนากลุ่มต้นน้ าของระบบห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อท่ีเลี้ยง 
ผู้ซื้อโคและผู้บริโภคเปรียบเหมือนผู้ที่อยู่ปลายน้ า จึงควรต้องศึกษาความต้องการสุดท้ายของผู้บริโภคมายังผู้ผลิตโดย
ไม่ให้ผ่านคนกลางเมื่อพิจารณาย้อนกลับพอทราบว่าการเลี้ยงโคของชาวบ้านมักขาดการวางแผน ซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก
ในประเทศไทย โดยการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ระบบการซื้ อขายราคาไม่แน่นอน การซื้อ
ขายส่วนใหญ่จะตีราคาเป็นตัวไม่มีการชั่งน้ าหนัก โดยมีพ่อค้ามาซื้อจากผู้เลี้ยงโคโดยตรง หรือมีพ่อค้าซื้อเพ่ือน าไปเข้า
สู่ตลาดนัด ซึ่งมีพ่อค้าปลายทางเข้าไปด าเนินการซื้อโคเพ่ือส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ แปรสภาพเป็นเนื้อจ าหน่ายให้ผู้บริโภค
ต่อไป โดยเกษตรกรต้นน้ าจะมีต้นทุน 4,510 บาท/ตัว มีมูลค่าเพ่ิม 3,723 บาท/ตัว พ่อค้าที่ซื้อเข้าตลาดนัดมีต้นทุน 
9,839 บาท/ตัว มีมูลค่าเพ่ิม 1,642 บาท/ตัว ซึ่งธุรกิจตลาดนัดจะมีต้นทุน 6.67 บาท/ตัว มีมูลค่าเพ่ิม 9.28 บาท/ตัว 
ส่วนโรงแปรสภาพทั่วไปจะมีต้นทุน 1,178 บาท/ตัว มีมูลค่าเพ่ิม 4,500 บาท/ตัว ส าหรับระบบที่ผ่านโรงแปรสภาพ
มาตรฐาน เกษตรกรต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เข้าอยู่ภายใต้กระบวนการจัดการและองค์กรเดียวกัน โดยเกษตรกร
ต้นน้ า ผลิตโครุ่นจ าหน่ายให้เกษตรกรกลางน้ า เพ่ือไปขุนด้วยระบบเงินสดและชั่งน้ าหนัก หรือน าโครุ่นของตนเข้าขุ น 
พร้อมการท าทะเบียนประวัติ ติดเบอร์หูหรือประทับตราเบอร์ที่หู เมื่อโคมีขนาดและคุณภาพที่ตลาดต้องการ จัดส่งโค
ขุนให้กับส่วนขององค์กรที่รับผิดชอบกระบวนการแปรสภาพ น าซากเข้าสู่กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง บ่มเนื้อเป็น
เวลา 7 วัน แล้วน าออกมาประเมินคุณภาพซาก หากมีไขมันแทรกสูงจะเข้าสู่กระบวนการตัดแต่งชิ้นส่วนตามที่ลูกค้า
ต้องการ หากไขมันแทรกน้อยจะต้องบ่มต่อและน าออกตัดแต่งภายในเวลาที่เหมาะสม ระบบหลังนี้จะมีต้นทุนและ
มูลค่าเพ่ิมของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานที่เปลี่ยนไป โดยเกษตรกรขุนโคจะมีต้นทุน 32 ,422 บาท/ตัว มีมูลค่าเพ่ิมจาก
การขุน 5,231 บาท/ตัว โรงแปรสภาพมาตรฐานมีต้นทุน 63 ,226 บาท/ตัว และมีมูลค่าเพ่ิม 4,820 บาท/ตัว เมื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารจัดการของระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อของทั้ง
สองตลาดแล้ว พบว่าระบบที่ผ่านโรงฆ่ามาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงกว่าสามารถลดต้นทุนบริหารจัดการ และเพ่ิมมูลค่า
ของกิจกรรมต่างๆ ได้สูงกว่า (ธ ารงค์, 2552)  

 
โซ่อุปทานของโคเนื้อที่เหมาะสม 
       ธ ารง และคณะ (2551) รายงานว่าการวางแผนที่เหมาะสม เพ่ือให้โซ่อุปทานเหลือเพียงต้นน้ ากับปลายน้ าโดย
เกษตรกร โรงฆ่าสัตว์ ลูกค้า จะสามารถเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกับผู้บริโภคได้ การท าธุรกิจโคเนื้อมี 
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี และถ้าต้องการโคเนื้อนุ่มต้องผ่านการบ่ม และตัดแต่งก่อนส่งถึงผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ราคาที่
สูงขึ้น ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลการตลาดของโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่าเนื้ อโคที่ส่งขายในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ไม่
ได้มาจากภาคใต้ แต่มาจากภาคอีสาน ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจากภาคใต้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้
วิถีชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมก็มีผลต่อการตลาดโคเนื้อ ตัวอย่างเช่น ในจังหวัดพัทลุง มีการซื้อวัวกันในราคาของวัวชน 
ราคาประมาณตัวละ 15,000 บาท แต่พอขายเป็นเนื้อโค ขายได้ราคาเพียง 12 ,000 บาท เป็นต้น การเลี้ยงโคใน
ภาคใต้จะเป็นลักษณะเลี้ยงกันแบบพ้ืนบ้าน ช าแหละและขายกินกันเองซึ่งคนในภาคใต้ชอบกินโคพ้ืนเมืองเพราะมี
ลักษณะของเนื้อเหมาะต่อการใช้ประกอบอาหารพ้ืนเมือง ส่วนโคภาคอีสานมักจะเป็นโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ในการ
ขนส่งทางรถบรรทุกพบว่ากว่าจะขนส่งมาถึงภาคใต้หรือส่งต่อไปขายประเทศมาเลเซีย ต้องผ่านการกักกันเพ่ือตรวจ
โรค 21 วัน ซึ่งต้องมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงหรือมีผลให้โคมีน้ าหนักลดลงจากการขนส่ง ดังนั้นถ้ามองในแง่การเลี้ยงโคเพ่ือ
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ส่งไปขายให้ประเทศมาเลเซีย หรือบริโภคในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของภาคใต้ คนภาคใต้ที่เลี้ยงโคในพ้ืนที่น่าจะมีโอกาส
ดีกว่าคนภาคอ่ืนๆ เพราะจะมีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าภาคอ่ืนในการส่งโคเข้าไปขายในประเทศมาเลเซีย  
 
โอกาสทางการตลาดเนื้อโคไทย 
      ปริมาณการบริโภคโคเนื้อของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยคนไทยบริโภคเนื้อ
โคประมาณ 5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในขณะที่บริโภคเนื้อสุกรและเนื้อไก่ ในอัตราเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 12-14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี (จดหมายข่าวธุรกิจโคเนื้อ, 2550) การที่คนไทยบริโภคเนื้อโคในปริมาณน้อย มีสาเหตุจากหลายประการ
คือ เนื้อโคมีความเหนียว มีกลิ่นเฉพาะตัวและมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน ดังนั้นหากสามารถ
ประชาสัมพันธ์และเสริมความรู้เรื่องเนื้อโคให้แก่ผู้บริโภค จะท าให้ผู้บริโภครู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อโค รู้จัก
ชนิดหรือประเภทของเนื้อโค และสามารถเลือกซื้อเนื้อโคที่สะอาดปลอดภัย เพ่ือการประกอบอาหารอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คนไทยบริโภคเนื้อโคกันมากขึ้น เป็นผลให้อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อและอุตสาหกรรมเนื้อโค
และผลิตภัณฑ์ในประเทศขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 
       จรัญ (2550) ได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจแก่ผู้ท างานวิจัยด้านโคเนื้อว่า นักวิชาการงานวิจัยโคเนื้อ ต้องมองอะไร
เป็นระบบต้องท าความรู้จักเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงโคอย่างดี ดังนั้นจ าเป็นต้องติดพลังให้แก่ชาวบ้าน (empowerment) 
และการแก้ปัญหานั้นสามารถท าได้โดยงานวิจัยและงานพัฒนาในเรื่องของระบบการผลิตและการตลาดซึ่งเป็นงานด้าน
พัฒนา ควรจะ “มองป่า ให้เห็นทั้งป่า” หมายถึงการมองเห็นภาพรวมของการผลิตโคเนื้อและตลาดโคเนื้อทั้งหมดของ
ประเทศไทย ตั้งแต่เนื้อโคจากตลาดสดไปจนถึงเนื้อโคขุนคุณภาพสูง อย่าเน้นการส่งออก โดยเฉพาะเนื้อสดเนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย ควรเน้นในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างธุรกิจสุกรได้มีการส่งออก
หมูหยองแทนเนื้อหมูสด แต่ก็อย่ามองข้ามเนื้อโคไทย เนื่องจาก 90% ของเนื้อโคไทยผลิตมาจากชาวบ้าน นอกจากนี้
โคพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงมีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ โคขาวล าพูน โคชน และโคลาน และอนาคตโคเนื้อและเนื้อโคไทยยัง
ไปได้อีกไกล ในอีก 15 ปีข้างหน้า การบริโภคในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
เนื่องจากประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีคนบริโภคเนื้อเพ่ิมขึ้น 
      จุฑารัตน์ (2551) รายงานว่าการพัฒนาด้านการตลาดควรหาแนวทางเพ่ือขยายเข้าสู่ช่องทางตลาด modern 
trade และการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ นอกจากนี้การพัฒนาการสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์
ให้เป็นที่ยอมรับ เช่น ผลิตภัณฑ์จากโคพ้ืนเมืองของไทยที่มีการเลี้ยงแบบไม่ถูกกักขัง กินหญ้าอย่างเดียวเป็น natural 
beef, organic beef, grass beef เป็นต้น และการผลิตเนื้อโคให้มีเอกลักษณ์ประจ าตัว เพ่ือเป็นจุดขายให้กับเนื้อโค
ไทย เช่น แกงมัสมั่น เป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมมาก โดยต้องเน้นว่าเมื่อน าเนื้อไปท าแกงมัสมั่นต้องท าจากเนื้อโค
พ้ืนเมือง เป็นต้น ถ้าตลาดในประเทศยอมรับอาหารที่ผลิตจากเนื้อโคดังกล่าวแล้วอาจส่งไปขายตลาดต่างประเทศก็
เป็นไปได้ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
สถานภาพการผลิตเนื้อโคไทย 
     จุฑารัตน์ (2551) ได้วิเคราะห์จากมิติด้าน “สินค้า” “คน” และ “ระบบ” ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจภาคการผลิตเนื้อโค ซึ่งรายงานว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ตลาด ความต้องการ และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในตัวสินค้าจะขึ้นกับราคาและคุณภาพ โดยคุณภาพของเนื้อนั้น จะมองตั้งแต่กระบวนการผลิตจากฟาร์มถึง
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ผู้บริโภคได้มาตรฐาน และคุณลักษณะที่ดีของคุณภาพเนื้อ และความเหมาะสมในการน าเนื้อไปใช้ประโยชน์ ทางด้าน
การผลิตสินค้า (เนื้อโค) คุณลักษณะของเนื้อที่ใช้เป็นตัวก าหนดคุณภาพเนื้อ มีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คุณค่าทาง
โภชนาการและสุขภาพ คุณค่าทางการบริโภค เช่น ความนุ่ม ความสด และรสชาติ ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับ
ความนุ่มและรสชาติของเนื้อมาก คุณค่าทางด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ปลอดภัยจากสารตกค้าง สาร
ปนเปื้อนในเนื้อ คุณค่าทางการน าไปแปรรูป ได้แก่ ความสามารถในการอุ้มน้ าของโปรตีนในเนื้อ เปอร์เซ็นต์ของการ
สูญเสียน้ าระหว่างการเก็บรักษาและการสูญเสียน้ าระหว่างการปรุงอาหาร คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจิตใจ  
ได้แก่ การยอมรับคุณภาพเนื้อโคที่ได้มาจากการเลี้ยงในระบบปล่อยทุ่งหญ้าธรรมชาติ (grass beef) นอกจาก
องค์ประกอบเหล่านี้แล้ว เนื้อที่มีคุณภาพยังขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตทั้งโซ่อุปทาน การผลิตที่ได้มาตรฐาน (การเลี้ยง 
โรงฆ่า การแปรรูป การเก็บรักษา ฯลฯ) นอกจากนี้คุณภาพยังขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์และความเหมาะสมกับประเภท
ของการน าเนื้อไปใช้ เช่น น าไปปรุงอาหารประเภทต่างๆ น าไปแปรรูป เป็นต้น ซึ่งโคเนื้อแต่ละประเภทมีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการแปรรูปเนื้อโคเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้แก่ ไส้กรอก เนื้อตากแห้ง แหนมห่อ หม่ า เป็นต้น  
 
อุปสรรคและโอกาสของตลาดโคเนื้อไทย 
      จากการเสวนาและวิพากษ์เชิงยุทธศาสตร์เรื่อง โอกาสทางการตลาดเนื้อโคไทย ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 
2550 โดย สกว. ข้อคิดเห็นในการพัฒนาของผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อ ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมี
ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา เช่น กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีก modern trade จะเน้นตลาดเนื้อระดับกลางส่วน
ใหญ่ โดยตลาดเนื้อเติบโต 50-60% ในรอบปี 2549-2550 เนื่องจากผู้บริโภค (ภัตตาคาร โรงแรม ร้านค้าต่างๆ) มี
ความต้องการเรื่องคุณภาพและความสม่ าเสมอของคุณภาพเนื้อ ดังนั้นทาง modern trade จึงให้ความส าคัญกับเรื่อง
คุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา-คัดสรร ผู้ผลิต การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ในขณะที่
ยังต้องรักษาระดับราคาซื้อไว้ไม่ให้สูงเกินไป เนื้อโคขุนของไทยนั้นมีคุณภาพเมื่อเทียบกับต่างประเทศ แต่ต้องขยายการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง โดยควรมีการประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภครายได้
สูงในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น The Mall, Emporium เป็นต้น ส่วนปัญหาที่พบคือ พนักงานขาดความรู้และ
ทักษะในการตัดแต่ง ซึ่งยังจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ อีกท้ังส่วนใหญ่ผู้บริโภคและพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องชิ้นส่วนของเนื้อและการใช้ประโยชน์  กลุ่มผู้ประกอบการขายส่งให้กับ modern trade มีแนวโน้ม
ท าการตลาดและส่งไปจ าหน่ายยังร้านอาหารมากขึ้น มีการตัดแต่งส่งทั้งตลาดสเต็กและตลาดสด นับเป็นโอกาสและ
อีกช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการขายส่ง ส่วนชิ้นส่วนรอง เช่น เนื้อบด เศษเนื้อ เป็นต้น มีแหล่งตลาดรองรับ ได้แก่ 
ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง โดยมีเครือข่ายผู้ผลิตและมีโรงตัดแต่งที่เป็นมาตรฐาน การที่พบว่าสีเนื้อซีดลง ไม่ได้บ่งบอก
ว่าเนื้อมีคุณภาพต่ าลงเสมอไป แต่ยังเป็นปัญหาเชิงจิตวิทยาที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และเป็นปัญหาของ
ผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งปัญหาด้าน logistics ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูง ปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยอ านวยความสะดวก โดยการแก้กฎระเบียบที่ล้าสมัย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการมากขึ้นและท างานในลักษณะประสานงานกัน โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม อีกท้ังผลกระทบจาก FTA ท าให้โครงสร้างการผลิตโคเนื้อและ
โครงสร้างราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาการน าเข้าเครื่องในจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น กลุ่ม
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ผู้ประกอบการแปรรูป ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเนื้อโคพ้ืนเมือง ด้วยคุณลักษณะพิเศษเฉพาะโคเนื้อพ้ืนเมือง
คือมีเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียด ไขมันน้อย ท าให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น salami, ham, air 
dried beef, ไส้กรอกเนื้อ เป็นต้น จนสามารถส่งออกแฮมไปยังฮ่องกงได้ และกลุ่มผู้บริโภคเนื้อมีหลายระดับ ตั้งแต่
ระดับเกรดล่างจนถึงเกรดคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น สเต็กเนื้อ เป็นต้น มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น โดยต้องมีการ
จัดการในเรื่องของการตัดแต่งและการบ่มเนื้อให้เหมาะสม ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ มีปัญหาว่าโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้มาตรฐานจริงๆ ในประเทศไทยมีจ านวนน้อย (เพียง 7 แห่ง) ซึ่งโรงฆ่าท่ีได้มาตรฐาน ท าให้ต้นทุนสูงเพ่ิมข้ึนมาก โดย
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย อีกทั้งไม่มีความ
สอดคล้องระหว่างปริมาณโคที่เข้าโรงฆ่าและออกจากโรงฆ่า รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงสู่ตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงฆ่าสัตว์
ไม่มีความถนัด ปัญหาที่พบคือไม่สามารถจ าหน่ายเนื้อได้หมดทุกส่วน เนื่องจากผู้ซื้อต้องการเฉพาะเนื้อสันในและเนื้อ
สันนอก การขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น เช่น การบ่ม การตัดแต่ง การแยกประเภทชิ้นเนื้อ ฯลฯ 
รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการท าให้ไม่สามารถผลิตเนื้อท่ีตรงตามความต้องการของตลาดได้  
  

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ในการศึกษาห่วงโซอุปทานโคเนื้อในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
1 วิธีด าเนินการวิจัย 

                  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
                     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระบบการผลิตเนื้อโค และผลิตภัณฑ์
จากเนื้อโค ได้แก่ เกษตรกรเลี้ยงโค เจ้าของตลาดนัดโค  ผู้ซื้อและผู้ขายโคมีชีวิต   โรงฆ่า  ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ  
และ ผู้บริโภคเนื้อ  ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย  สุรินทร์ ยโสธร นครราชสีมา 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิ รวม  8 จังหวัด 
                  2. กลุ่มตัวอย่าง   
                     จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เจ้าของตลาดนัดโค  ผู้ซื้อและผู้ขายโคมีชีวิต   โรงฆ่า  ผู้ประกอบการเขียง
เนื้อ  และ ผู้บริโภค การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 
   ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
 

ที ่ ประชากรที่ศึกษา ประชากรทั้งหมด สูตรหาขนาด 
กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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1 เกษตรกรเลี้ยงโค
เพ่ือผลิตลูกและ
โคขุน 

353,565 
 

n     =         N 
               1+Ne2 
n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N     = ขนาดของประชากร 
e     = ความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น  0.05 (Yamane: 
1976) 
 
 

399 

2 เจ้าของตลาดนัด
โค 

58 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะตลาดที่มี
การซื้อขายโคจังหวัดละ 2 แห่ง 
รวม 16 แห่ง 
 
 
 

16 

3 ผู้ซื้อและผู้ขายโค
มีชีวิต 

ไม่ทราบประชากร  
 
 
n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
P     = สัดส่วนของประชากรที่
ต้องการสุ่ม(ก าหนดไว้ที่ 30%) 
Z     = ระดั บ ความ เชื่ อมั่ น ที่
ก าหนด ที่ระดับนัยส าคัญ0.05 
เท่ากับ 1.96   
d     = สั ด ส่ ว น ค ว าม ค ล าด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน 0.05  
(ใช้สูตร ของ W.G Cochran) 

- ผู้ ซื้ อ โ ค 
161  ราย 
 
- ผู้ขายโค 
 161 ราย 
 
ร ว ม ก ลุ่ ม
ตั ว อ ย่ า ง 
322 ราย 

4 โรงฆ่า 157 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะจังหวัด
ละ 2 แห่ง รวม 8 แห่ง 

16 

5 ผู้ ป ระกอบ ก าร
เขียงเนื้อ 

200 n     =         N 
               1+Ne2 
n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N     = ขนาดของประชากร 
e     = ความคลาดเคลื่อนที่ยอม

133 

2

2

d

P)ZP(1
n
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ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น  0.05 (Yamane: 
1976) 

6 ผู้บริโภคเนื้อ ไม่ทราบประชากร  
 
 
n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
P     = สัดส่วนของประชากรที่
ต้องการสุ่ม(ก าหนดไว้ที่ 30%) 
Z     = ระดั บ ความ เชื่ อมั่ น ที่
ก าหนด ที่ระดับนัยส าคัญ0.05 
เท่ากับ 1.96   
d     = สั ด ส่ ว น ค ว าม ค ล าด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน 0.05  
(ใช้สูตร ของ W.G Cochran) 

322 

 
        3  การจัดเก็บข้อมูล  

                 จัดท าแบบสอบถามให้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัย จาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  6  ประเภท  ซึ่งการเก็บข้อมูล ได้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ แต่ละจังหวัดเป็นผู้เก็บข้อมูลให้ ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2559           
             3.1 ชนิดของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  (Interview  schedule) แบบมีโครงสร้างที่ก าหนดค าถามและค าตอบให้เลือกเรียง
เนื้อหาตามวัตถุประสงค ์
 
             3.2 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกษตรกร โดยมีลักษณะค าถามทั้งแบบ
เปิด (Open questions) และปิด(Closed questions)  
 
              3.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย 

ก. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ข. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาวิ เคราะห์หาความเชื่อมั่นตามวิธีของ ครอนบาซ (Cronbach) หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

              4.  วิเคราะห์ข้อมูล  

2

2

d

P)ZP(1
n
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              4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอ อธิบายเชิงบรรยาย
ในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย และแจกแจงความถี่ มีการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นและมีตัวเลขแสดงเป็นตาราง
ประกอบค าอธิบาย เพ่ืออธิบายสถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
             4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโค เป็นค าถามที่มีลักษณะ
ค าตอบมาตรฐานประมาณค่า(Applied Rating  Scale) แบบ Numerical Rating Scale เทียบกับเกณฑ์ในการแปร
ความหมายโดยประยุกต์ตามแบบของ(พวงรัตน์  ทวีวัฒน์, 2536) และ(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 )ได้แบ่งระดับ
ความส าคัญ เป็น 5 ระดับ โดยใช้วิธีน าผลค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นไปเทียบเกณฑ์ในการแปรความหมายและให้
คะแนนดังนี้                           
                           5   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด     ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00 
                           4   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก          ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.51 – 4.50 
                           3   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง    ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.50 
                           2   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย          ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.51 – 2.50 
                           1   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด     ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50 
              4.3  วิเคราะห์ Supply Chain Management โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการจัดการกระบวนการต่างๆ 
เช่น การวางแผน การผลิต การส่งมอบ ที่เกี่ยวข้องกับอุปทานของโคเนื้อและเนื้อโคให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตโคเนื้อ
มีชีวิต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ ธุรกิจการจัดหาลูกโคและการจัดหาพันธุ์โค ธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อ 
ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโคมีชีวิต ได้แก ่ตลาดโคมีชีวิต ธุรกิจพ่อค้าคนกลาง ธุรกิจ
โรงฆ่าสัตว์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อโค ได้แก่ ตลาดค้าปลีก โรงฆ่าสัตว์ แหล่งจ าหน่ายเนื้อโค กลไกราคา ความต้องการ
ของผู้บริโภคการจัดการ Logistic และการจัดการ By product จากการผลิตและการช าแหละโค 
 
               5.  สรุปผล การเขียนรายงาน และ น าเสนอ 
                   ผลที่ได้จากการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล น าไปจัดท าเป็นรายงานผลการศึกษา ตามรูปแบบการเขียน
ผลงานวิชาการ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาข้อมูลอย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาและเลือกน าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  โดยเผยแพร่รายงานผลการศึกษา ในรูปแบบเอกสาร
งานวิจัยและในเวบไซด์ส านักงานปศุสัตว์เขต 3  จังหวัดนครราชสีมา 
 
บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   
 
ผลการวิจัย และ อภิปรายผล  แบ่งออก เป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ระบบการผลิต เส้นทางการซ้ือ ขาย และการตลาดโคเนื้อและเนื้อโค 
2.  องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  ช่องทางการตลาดโคเนื้อ-เนื้อโค  ต้นทุน และ ผลตอบแทน ใน  

 การผลิตเนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
3.  ปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า  

1   ระบบการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร เส้นทางการซื้อ ขาย และการตลาดโคเนื้อและเนื้อโค 
     1.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 
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            เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 53.38  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.75 ปี ส่วนมากร้อยละ 78.45  เรียน
จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งร้อยละ 98.75  ท านาเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 14.87 ไร่  มีเอกสาร
สิทธิ์เฉลี่ย 12.64 ไร่  มีรายได้จากการท านาเฉลี่ย 16,988.46 บาทต่อปี  และ มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 14,605.17 บาทต่อปี  
ดังตารางที่ 1 

             ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเลี้ยงโคจะมีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากการเลี้ยงโค เป็นอาชีพที่

เกื้อกูลกับการเกษตรอย่างอ่ืนโดยเฉพาะการท านา  เกษตรกรจะใช้มูลโคใส่ในแปลงนา  หลังเก็บเกี่ยวข้าวก็ใช้ฟางข้าวน า

กลับมาใช้เลี้ยงโค  สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรณรงค์และคณะ (2557)   ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง

โคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 80.26 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.45 ปี 

ส่วนมากร้อยละ 57.18 เรียนจบชั้นประถมศึกษา และ ร้อยละ 85.92 มีอาชีพหลักในการท าการเกษตร ดังตารางที่ 2 

 

     1.2. ข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ 

          1.2.1 ข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ  

                เกษตรกรร้อยละ 96.74  มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อใช้ปุ๋ย รองลงมาเลี้ยงเพื่อผลิตลูกขาย   เป็นมรดกตกทอด 
ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์   และ ใช้แรงงาน  ร้อยละ 86.47, 36.34, 35.42,  23.43  ตามล าดับ  โดยมีระยะเวลาการเลี้ยงโคเนื้อ  เฉลี่ย 7.17  

ปี  เกษตรกรเคยอบรมการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย  0.79 ครั้ง  และมีจ านวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย  2.18  ราย  แยกเป็น
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.14  ราย และแรงงานจากลูกจ้างเฉลี่ย  0.04  ราย  โดยส่วนมากร้อยละ 62.66  เจ้าของโคเนื้อจะเป็น
ผู้เลี้ยงเอง  

          1.2.2 พันธุ์ และ การปรับปรุงพันธุ์  

                เกษตรกรมีจ านวนโคเนื้อรวมทั้งหมดจ านวน 1,118  ตัว  เฉลี่ยจ านวน 3.04 ตัวต่อราย  โดยแยกเป็นเพศผู้เฉลี่ย  0.69   

ตัว  และเพศเมียเฉลี่ย  2.35   ตัว   เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 64.91 เลี้ยงโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน และจะใช้พ่อพันธุ์ผสม
พันธุ์  โดยส่วนมากร้อยละ 32.86 จะปล่อยผสมตามทุ่งนา เกษตรกรร้อยละ 57.39 ไม่มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ในฝูง 
เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.75 มีคอกส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ แยกเป็นคอกที่อยู่ห่างจากบ้านพัก   ร้อยละ 87.44   การเลี้ยง
โคเนื้อในฤดูฝนเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 78.95 จะเลี้ยงแบบผูกหลักเกี่ยวหญ้าให้กิน  ในฤดูแล้งร้อยละ 80.70  จะเลี้ยงแบบ
ต้อนรวมฝูง  เกษตรกรจะปลูกหญ้าเฉลี่ย  1.41 ไร่ต่อราย  โดยแยกเป็น หญ้ารูซี่ จ านวน  0.54 ไร่ต่อราย  หญ้าขน จ านวน   
0.12  ไร่ต่อราย  หญ้ากินนีสีม่วง    จ านวน 0.35  ไร่ต่อราย   และ หญ้าเนเปียร์    จ านวน 0.40  ไร่ต่อราย   เกษตรกร ส่วนมาก
ร้อยละ 95.24 มีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้ยามขาดแคลน   

              เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.20 ใช้ร ามาเลี้ยงโคเนื้อ รองลงมาใช้ใบกระถิน มันเส้น กากมันส าปะหลัง  ต้นข้าวโพด 
และใบมันส าปะหลัง   ร้อยละ 26.57   21.30  12.28  10.53  และ 6.52   ตามล าดับ     เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 77.69 ไม่ใช้
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อาหารข้นเลี้ยงโคเนื้อ   และร้อยละ 51.63 ไม่ใช้แร่ธาตุเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรส่วนมาก
ร้อยละ 75.69  จะใช้น้ าจากบ่อกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ  

              1.2.3  การรักษาโคเนื้อและการป้องกันโรคโคเนื้อ      

              เกษตรกรร้อยละ 94.74 จะขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค   และร้อยละ 87.22 มีการถ่ายพยาธิโคเนื้อ  โดยร้อยละ 
47.12 จะขอรับบริการถ่ายพยาธิจากอาสาปศุสัตว์   ในส่วนของการรักษาโคเนื้อป่วย  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 81.95 จะขอรับ
บริการจากอาสาปศุสัตว์   ส าหรับการใช้สมุนไพรรักษาสัตว์เกษตรกร ร้อยละ 67.42  ไม่ใช้สมุนไพรรักษาสัตว์  ร้อยละ 32.58 ใช้
สมุนไพรรักษาสัตว์  แยกเป็น ใช้สมุนไพรในการถ่ายพยาธิ    รักษาโคเนื้อป่วย    ยาบ ารุงสัตว์  ร้อยละ 33.08 ,  26.92 และ 
40.00 ตามล าดับ  

             1.2.4   การตลาดโคเนื้อรายได้และรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปีที่ผ่านมา 

              เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 89.47 จ าหน่ายโคเนื้อโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงคอก   รองลงมา เกษตรกรน าไปขายที่ตลาด
นัดค้าสัตว์ และฆ่าจ าหน่ายเอง  ร้อยละ 16.29 , 0.75  ตามล าดับ  ในส่วนของราคาโคเนื้อที่จ าหน่ายนั้น จะประเมินราคาโคเนื้อ
ด้วยสายตาตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย  

              เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ แยกเป็นรายได้จากการขายโคเนื้อเฉลี่ย 11,640  บาทต่อราย การให้เช่าโคเนื้อ
เพศเมีย เฉลี่ย  15,000 บาทต่อราย  ค่าบริการผสมพันธุ์ เฉลี่ย 222.22 บาทต่อราย และการขายมูลโคเนื้อ เฉลี่ย 1,350  บาทต่อ
ราย    

              ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ แยกเป็นรายจ่ายจากการเช่าโคเนื้อเฉลี่ย 13,444.45 บาทต่อราย ค่าผสมพันธุ์ เฉลี่ย  
222.22 บาทต่อราย  ค่าแร่ธาตุเสริมเฉลี่ย 144.50  บาทต่อราย ค่าจัดท าคอกเฉลี่ย 2,613.15 บาทต่อราย  ค่าจัดท าแปลงหญ้า
เฉลี่ย 1,520 บาทต่อราย  ค่าเก็บรักษาฟาง  เฉลี่ย 1,169.69 บาทต่อราย  ค่าท าวัคซีนเฉลี่ย 242.14 บาทต่อราย ค่าถ่ายพยาธิ
เฉลี่ย 143.33 บาทต่อราย และ ค่ารักษาโคเนื้อป่วยเฉลี่ย  321  บาทต่อราย   ดังตารางที่ 3 

               ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคต้นน้ า ในการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกจ าหน่ายทั่วไปนั้น จะเล้ียงในลักษณะดั่งเดิมคือการปล่อยเล้ียง 
ไม่มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีในการผสมพันธุ์ แต่มีเกษตรกรบางส่วนที่ได้คัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์โดยใช้วิธีการผสมเทียมจากน้ าเช้ือโคสายเลือด
ยุโรบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตลูกโคขุนคุณภาพจ าหน่าย ให้แก่เกษตรกรทั่วไปหรือกลุ่มเกษตรกรที่น าไปเล้ียงขุน เนื่องจากลูกโคขุนคุณภาพที่ผลิตได้นั้นเป็นที่
ต้องการของตลาดและมีราคาที่สูงมากกว่า จึงท าให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีการเลี้ยงโคที่มีความประณีตมากกว่า เช่น มีการปลูกพืชอาหารสัตว์  มีการคัดเลือกพันธุ์  
การใช้อาหารข้นและเวชภัณฑ์เสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น  

           ในส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนกลางน้ าถึงปลายน้ า  จะเลี้ยงโคแบบประณีต โดยจะให้ความส าคัญในการสร้าง
โรงเรือนเป็นอันดับแรก  และใช้วัสดุ ที่มีในท้องถิ่นหรือในฟาร์มของตนเองเป็นหลักเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ส าหรับ
พันธุ์โคที่ซื้อมาเลี้ยงขุน เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนในรูปกลุ่มจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่  
และให้การบริการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อโคพันธุ์ชาร์โรเล่ย์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พ่อค้า  ตลาด และสหกรณ์ มีความต้องการมาก 
เนื่องจากโตเร็ว  มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมาก ในการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกโคขุนคุณภาพ และซื้อโคมาเลี้ยงขุนใน
ระยะหนึ่งก็ขายไปให้เกษตรกรรายอ่ืนที่มีศักยภาพซื้อไปเลี้ยงขุนต่อ   การให้อาหารข้น เกษตรกรจะซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปมาใช้เลี้ยงเสริม เนื่องจากมีความสะดวก ในส่วนของอาหารหยาบเกษตรกรจะมีการปลูกหญ้าน้อยมากเมื่อ
เทียบกับจ านวนโคที่เลี้ยงขุนต่อรุ่น ซึ่งอาจเป็นเพราะในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรจะมีการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น 
ยางพารา  อ้อย มันส าปะหลัง  จ านวนมาก ท าให้พื้นที่ปลูกหญ้าลดลง  สอดคล้องกับการศึกษาของ กระแส  หล่อแท้ 
(2549)   ที่ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร  พบว่าเกษตรกรทั้งหมดมีโรงเรือนในการเลี้ยง
โคขุน ลักษณะโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 96.2 เป็นแบบหน้าจั่วชั้นเดียว        แหล่งพันธุ์โคที่น าเข้ามาขุนร้อยละ 40.5 
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ซื้อมาจากตลาดนัดค้าสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธรทั้งหมด โดยสายพันธุ์โคท่ีจะน าเข้ามาขุนร้อยละ 47.3 เป็นโคพันธุ์
ลูกผสมชาร์โรเลย์ ส าหรับการจัดการเลี้ยงโคขุน เกษตรกรส่วนมากจะซื้อโคที่น าเข้ามาขุนอายุเฉลี่ย 22.87 เดือน มี
น้ าหนักเฉลี่ย 288.89 กิโลกรัม จ านวนโคที่น าเข้าขุนต่อรุ่นเฉลี่ย 5.84 ตัว  จ านงค์และประสิทธิ์ (2557)   ที่ได้ศึกษา
สภาพการเลี้ยงและต้นทุนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษพบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีโรงเรือนในการเลี้ยง
โคขุน ส่วนมากร้อยละ 97.3 มีจ านวน 1 - 2โรงเรือน เฉลี่ย 1.2 โรงต่อราย ลักษณะโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 83.1 
เป็นแบบหน้าจั่วชั้นเดียว  โดยมีพ้ืนที่โรงเรือนเฉลี่ย 5.8 ตารางเมตรต่อตัว  ส่วนประกอบของโรงเรือนต่างๆ ร้อยละ 
95.6 หลังคาโรงเรือนท าด้วยสังกะสี ร้อยละ 82.5 พ้ืนโรงเรือนเป็นพ้ืนดิน  รองลงมาเป็น คอนกรีตกึ่งพ้ืนดิน และ พ้ืน
คอนกรีต ร้อยละ 9.3 และ8.2 ตามล าดับ วัสดุกั้นโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 73.8 ท าด้วยไม้ยูคา ร้อยละ 79.2 ราง
อาหารท าด้วยไม้ รูปแบบการเลี้ยงส่วนมากร้อยละ 62.3 เลี้ยงยืนโรงรวมกัน หลายตัวต่อคอก รองลงมา  ร้อยละ 37.7 
เลี้ยงยืนโรงรายตัวต่อคอก  ส าหรับสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคขุนขึ้นกับค่าพันธุ์โคที่ซื้อเข้าขุน  คิดเป็นร้อย
ละ  85   ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ  15 เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร สามารถที่จะผลิตลูกโคขุน
ได้เองแล้วจะสามารถลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50  เกษตรกรจะมีก าไรมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา ของ
มานพ  กุศลยัง (2555) ที่ได้ศึกษา สภาพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดอุดรธานี  พบว่า  เกษตรกรมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วยค่าพันธุ์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์และ  ค่าอุปกรณ์การเลี้ยง โดยไม่รวม
ค่าแรงงานในครอบครัวและค่าเสื่อมของโรงเรือนหรือคอก ในการเลี้ยงโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ย์ เฉลี่ยตัวละ 
40,183.52 บาท มีรายได้จากการจ าหน่าย เฉลี่ยตัวละ 55,770.00 บาท  และได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยง  ตัวละ 
17,586.48 บาท  สว่าง  (2546)  รายงานว่า ต้นทุนการผลิตโคเนื้อจะสูงหรือต่ าข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

(1) ราคาอาหารข้นที่ให้เลี้ยงโค ถ้าเกษตรกรสามารถหาซื้ออาหารข้นหรือวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารข้นเลี้ยงโคได้ในราคาถูก
ต้นทุนการผลิตโคเนื้อก็จะต่ า 

(2) ช่วงระยะห่างของการให้ลูก การเลี้ยงโคที่มีระยะการให้ลูกห่าง จะท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการเลี้ยงโคที่มีระยะ
การให้ลูกไม่ห่าง โดยปกติโคจะกลับมาเป็นสัดและสามารถผสมติดได้ภายในระยะเวลา 60-90 วัน หลังจากการคลอด
สาเหตุที่ท าให้แม่โคมีระยะเวลาการให้ลูกห่างอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น แม่โคมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ 
เจ็บป่วย ขาดสารอาหาร หรือถึงระยะเวลาเป็นสัดแล้วไม่ได้รับการผสมพันธุ์ เป็นต้น 

(3) พันธุกรรมของโค การเลี้ยงโคที่มีพันธุกรรมไม่ดี เช่นมีอัตราการเจริญเติบโตต่ ามีประสิทธิภาพ 

            ในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ าผสมติดยากจะท าให้การเลี้ยงโคมีต้นทุนการผลิตสูง 

(4) ราคาต้นทุนโคที่ซื้อมาเลี้ยง ถ้าสามารถจัดหาซื้อโคที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ก็จะท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า และจาก
การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงแม่โคเพื่อการผลิตลูกจ าหน่ายและต้นทุนการเลี้ยงโคขุนพบว่า  

(1) การเลี้ยงแม่โคพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกจ าหน่าย กรณีเกษตรกรเลี้ยงโคด้วยหญ้าสดเสริมด้วยอาหารข้นจะมีต้นทุนการ
ผลิตลูกโค 5,138.49  บาทต่อตัว  กรณีที่เกษตรกรเลี้ยงด้วยหญ้าสดเพียงอย่างเดียว จะมีต้นทุนการผลิตลูกโค 
4,677.24  บาทต่อตัว กรณีเกษตรกรเลี้ยงดคแบบไลต้อนกินหญ้าธรรมชาติ จะมีต้นทุนการผลิต 3,754.74  บาทต่อ
ตัว 

(2) การเลี้ยงแม่โคพันธุ์ลูกผสมบราห์มันเพื่อผลิตลูกจ าหน่าย กรณีเกษตรกรเลี้ยงโคด้วยหญ้าสดเสริมด้วยอาหารข้นจะมี
ต้นทุนการผลิตลูกโค 10,672.63  บาทต่อตัว  กรณีที่เกษตรกรเลี้ยงด้วยหญ้าสดเพียงอย่างเดียว จะมีต้นทุนการผลิต
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ลูกโค 9,500.13  บาทต่อตัว กรณีเกษตรกรเลี้ยงโคแบบไล่ต้อนกินหญ้าธรรมชาติ จะมีต้นทุนการผลิต 6,686.13  
บาทต่อตัว 

(3) การเลี้ยงโคขุน ต้นทุนการเลี้ยงโคขุนจะแตกต่างกันขึ้นกับพันธุ์โคที่ใช้ขุน น้ าหนักโคเร่ิมต้นขุน อัตราการเจริญเติบโต
ของโคในขณะเลี้ยงขุน ราคาซื้อโคเข้าขุน และราคาอาหารที่ใช้ขุน  จากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงโคขุนพันธุ์ลูกผสมบ
ราห์มัน จะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 40.14 – 44.08 บาทต่อกิโลกรัม การเลี้ยงโคมัน จะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 
45.79 – 46.81 บาทต่อกิโลกรัม การเลี้ยงโคขุนพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ จะมีต้นทุนการผลิต 47.03 บาทต่อกิโลกรัม  การ
เลี้ยงโคขุนพันธุ์พื้นเมือง จะมีต้นทุนการผลิต 40.06 บาทต่อกิโลกรัม   
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้เลี้ยงโคเนื้อ                                     n = 399 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    - ชาย 186 53.38 

    - หญิง 213 46.62 

2. อายุ (ปี) -  - 

    - อายุเฉลี่ย   47.75  - 

    - น้อยกว่า 30 ปี 8 2.00 

    - 30 - 39 ปี 94 23.56 

    - 40 - 49 ปี 140 35.09 

    - 50 - 60 ปี 111 27.82 

    - มากกว่า 60 ปี 46 11.53 

3. การศึกษา   

    - ไม่ได้ศึกษา  -  - 

    - ประถมศึกษาต้น 313 78.45 

    - ประถมศึกษาปลาย 45 11.28 

    - มัธยมศึกษาต้น 26 6.52 

    - มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 15 3.75 

    - ปวส./อนุปริญญาตร ี  -  - 

    - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  -  - 

4. สถานภาพทางสังคม   

    - อบต. 3 0.75 

    - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 15 3.76 

    - ผู้ใหญ่บ้าน 4 1.00 

    - ก านัน 4 1.00 

    - ลูกบ้าน 370 92.73 

    - อสม. 3 0.75 

5. สมาชิกในครอบครัว(เฉลี่ย) 5.03  - 
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6. อาชีพหลัก   

    - ท านา 394 98.75 

    - ท าไร ่ 5 1.25 

   

   

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้เลี้ยงโคเนื้อ(ต่อ)                                n = 399 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

    - ท าสวน  -  - 

    - ค้าขาย  -  - 

    - รับจ้าง - - 

7. พื้นที่ถือครองรวม(ไร่) 5,933  - 

    - ค่าต่ าสุด 0  - 

    - ค่าสูงสุด 43  - 

    - ค่าเฉลี่ย 14.87  - 

7.1 มีเอกสารสิทธิ์ 4,640  - 

    - ค่าต่ าสุด 0  - 

    - ค่าสูงสุด 35  - 

    - ค่าเฉลี่ย 12.64  - 

7.2 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 384  - 

    - ค่าต่ าสุด 0  - 

    - ค่าสูงสุด 26  - 

    - ค่าเฉลี่ย 1.05  - 

7.3 พื้นที่เช่า/ยืม 432  - 

    - ค่าต่ าสุด 0  - 

    - ค่าสูงสุด 30  - 

    - ค่าเฉลี่ย 1.18  - 

8. รายได้นอกภาคเกษตร   

        รวมเป็นเงินเฉลี่ย 16,357.35  - 

9  รายได้จากการท านาเฉลี่ย 16,988.46  - 

10 รายได้จากการเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 14,605.17  - 

11 รายได้อื่นๆเฉลี่ย 7,727.27  - 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ                                               n  = 399 

รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

1. ข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ   

  1.1 วัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      - ใช้แรงงาน 86 23.43 

      - ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ 130 35.42 

      - ผลิตลูกขาย 345 86.47 

      - ใช้ปุ๋ย 386 96.74 

      - เป็นมรดกตกทอด 145 36.34 

1.2 เลี้ยงโคเนื้อของตนเองมานาน (ปี) -  - 

    - น้อยกว่า 5 ปี 170 42.61 

    -  5 - 9 ปี  149 37.34 

    - 10 - 14 ปี 35 8.77 

    - มากกว่า 15 ปี 45 12.26 

    - ค่าต่ าสุด 1 - 

    - ค่าสูงสุด 46 - 

    - ค่าเฉลี่ย 7.17 - 

1.3 เคยอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ   

    - ไม่เคย 229 57.39 

    - เคย  170 42.61 

      จ านวนอบรมครั้ง (เฉลี่ย) 0.79  - 

    - ค่าต่ าสุด 0  - 

    - ค่าสูงสุด 4  - 

1.4 จ านวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) -  - 

    - ค่าต่ าสุด 1  - 

    - ค่าสูงสุด 7  - 

    - ค่าเฉลี่ย 2.18  - 

1.4.1 แรงงานในครอบครัวเฉลี่ย(ราย) 2.14  - 

1.4.2 ลูกจ้างเฉลี่ย(ราย) 0.04  - 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                        n = 399 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1.5 บุคคลที่เลี้ยงโคเนื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    -  พ่อ – แม่                                            118 29.57 

    -  ปู่ ย่า ตา ยาย  -  - 

    -  ลูก 169 42.36 

    -  ลูกจ้าง 6 1.50 

    -  ตนเอง 250 62.66 

    -  ภรรยา/สามี - - 

2. พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์   

  2.1 จ านวนโคเนื้อรวมทั้งหมด(ตัว) 1,118  - 

          เพศผู้(เฉลี่ย) 0.69 - 

         - พ่อพันธุ์อายุมากกว่า4 ปี 0.03  - 

         - ตอน  -  - 

         - กลาง 0.21  - 

         - เล็ก 0.22  - 

         - ลูกติดแรกเกิด 0.23  - 

          เพศเมีย(เฉลี่ย) 2.35 - 

         - แม่พันธุ์อายุมากกว่า 3 ปี 1.25  - 

         - สาว 0.54  - 

         - เล็ก 0.34  - 

         - ลูกติด 0.22  - 

   2.2 พันธุ์โคเนื้อ   

          -โคพื้นเมือง 56 14.03 

          -โคลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง 259 64.91 

          -โคบราห์มันพันธุ์แท้ 8 2.01 

         - โคลูกผสม(แองกัส) 24 6.02 

         - โคลูกผสม(วากิว) 4 1.00 

         - โคลูกผสม(ชาร์โรลเล่ย์) 48 15.53 

   

   

   

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                        n =399 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
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   2.3 วิธีการผสมพันธุ์   

         - ผสมเทียม  66  16.54 

         - ผสมใช้พ่อพันธุ์ 
         - ใช้ทั้ง 2 วิธี 

130 
203 

32.58 
50.88 

     กรณีใช้พ่อพันธุ์  -  - 

         - ใช้พ่อพันธุ์ของตนเอง 20 9.39 

         - พ่อพันธุ์ของกลุ่ม 22 10.33 

         - พ่อพันธุ์รับจ้างคนอื่น 65 30.52 

         - พ่อพันธุ์ผสมฟรีของคนอื่น 36 16.90 

         - ปล่อยผสมตามทุ่งนา 70 32.86 

         - อื่นๆ  -  - 

2.4 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ในฝูง   

         - ไม่ม ี 229 57.39 

         - ม ี 170 42.61 

3. การเลี้ยงการจัดการโคเนื้อ   

   3.1 คอกเล้ียงโคเนื้อ   

         - ไม่ม ี 1 0.25 

         - ม ี 398 99.75 

        กรณีมี   

         * อยู่ใต้ถุนบ้านหรืออยู่ติดตัวบ้าน 50 12.56 

         * แยกอยู่ต่างหากกับบ้านพัก 348 87.44 

3.2 การเลี้ยงโคเนื้อในฤดูฝน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       3.2.1 วิธีการเลี้ยง   

         - ไล่ต้อนแบบรวมฝูง               95 23.81 

         - ผูกหลักเกี่ยวหญ้ากิน                315 78.95 

         - จูงให้กินเอง               150 37.59 

         - เล้ียงขังในคอก               220 55.14 

       3.2.2 สถานที่เลี้ยง   

         - ที่สวน ไร่ นา ของตนเอง               315 78.95 

 

 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                           n =399 
รายละเอียด         จ านวน ร้อยละ 

         - ที่สวน ไร่ นา ของผู้อื่น 140 35.09 

         - ที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 226 56.64 
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         - ที่ข้างถนน 82 20.55 

       3.2.3 อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยง   

         - หญ้าธรรมชาติ 353 88.47 

         - หญ้าพันธุ์จากแปลงปลูก 110 27.57 

         - ฟางข้าว 326 81.70 

         - วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 106 26.57 

    3.3 การเลี้ยงโคเนื้อในฤดูแล้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       3.3.1 วิธีการเลี้ยง   

         - ไล่ต้อนแบบรวมฝูง 322 80.70 

         - ผูกหลักเกี่ยวหญ้ากิน 117 29.32 

         - จูงให้กินเอง 86 14.04 

         - เล้ียงขังในคอก 24 6.02 

       3.3.2 สถานที่เลี้ยง   

         - ที่สวน ไร่ นา ของตนเอง 288 72.18 

         - ที่สวน ไร่ นา ของผู้อื่น 220 55.14 

         - ที่สาธารณะเล้ียงสัตว์ทั่วไป 268 67.17 

         - ที่ข้างถนน 78 19.55 

       3.3.3 อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยง   

         - หญ้าธรรมชาติ 336 84.21 

         - หญ้าพันธุ์จากแปลงปลูก 58 14.54 

         - ฟางข้าว 353 88.47 

         - วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 93 23.31 

   3.4 ปัจจุบันปลูกพืชอาหารสัตว์(ไร่) -  - 

         - ค่าต่ าสุด 0  - 

         - ค่าสูงสุด 4  - 

         - ค่าเฉลี่ย 1.41  - 

   

   

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                          n =399 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

        แยกเป็นเฉลี่ย 
         - รูซ่ี 
         - หญ้าขน 
         - กินนีสีม่วง 

- 
0.54 
0.12 
0.35 

- 
 - 
- 
- 

         - เนเปียร ์  0.40  - 
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         - แพงโกล่า  -  - 

   3.5 การส ารอง/ถนอมพืชอาหารสัตว์ใช้   

         ยามขาดแคลน   

         - ไม่ม ี 15 3.76 

         - ม ี 384 96.24 

        แยกเป็น   

         - ฟางข้าว 380 95.24 

         - หญ้าหมัก - - 

         - หญ้าแห้ง - - 

         - มันเส้น  4  1.04 

   3.6 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นที่น ามาใช้
เล้ียงโคเนื้อ 

  

         - ร า 280 70.2 

         - มันเส้น  85  21.30 

         - ใบกระถิน 106 26.57 

         - ใบมันส าปะหลัง  26  6.52 

         - กากมันส าปะหลัง 
         - ข้าวโพดหมัก 

 49 
42 

 12.28 
10.53 

   3.7 การใช้อาหารข้นเล้ียงโคเนื้อ   

         - ไม่ใช ้ 310                         77.69 

         - ใช ้ 89 22.31 
 

 

 

 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                           n =399 
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รายละเอียด                     จ านวน                                                           ร้อยละ 

         กรณีเคยใช ้

- เสริมตลอดปี 

- เสริมเป็นบางครั้ง 
3.8 การใช้แร่ธาตุเสริมเล้ียงโคเนื้อ 

           - ไม่ใช ้
           - ใช ้

 
              14 
              75 
 
              206 
              193 

 
                           15.73 
                            84.27 
 
                          51.63 
                          48.37 

       กรณีเคยใช ้   

         - เสริมตลอดปี               40                           20.73                                    

         - เสริมเป็นบางครั้ง                153                           79.27                                  

          3.9  การใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์   

         - ไม่เคย 116                           29.07 

         - เคยใช ้ 283                           70.93 

- เสริมตลอดปี 0                                0 

- เสริมเป็นบางครั้ง 283                           100 

          3.10  การใช้กากปล์าม   

         - ไม่เคย 326 81.70 

         - เคยใช ้ 73 18.30 

- เสริมตลอดปี 0 0 

- เสริมเป็นบางครั้ง 73 100 

          3.11  การใช้กากน้ าตาล   

         - ไม่เคย 59 14.79 

         - เคยใช ้ 340 85.21 

- เสริมตลอดปี 0 0 

- เสริมเป็นบางครั้ง 340 100 

          3.12  การใช้กากเบียร์   

         - ไม่เคย 370 92.73 

         - เคยใช ้ 29 7.27 

- เสริมตลอดปี 0 0 

- เสริมเป็นบางครั้ง 29 100 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                                 
รายละเอียด                       จ านวน ร้อยละ 

   3.13  หัวมันส าปะหลัง   

         - ไม่เคย                     300 75.19 

         - เคยใช ้                    99 24.81 

- เสริมตลอดปี                  0 0 

- เสริมเป็นบางครั้ง                    99 100 

   3.14 แหล่งน้ าที่ให้โคเนื้อกิน   

         - แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่นห้วยหนองคลองบึง             302 75.69 

         - อื่น                  97 24.31 

   3.15 วิธีการให้น้ าโคเนื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

         - ตักให้กิน 261 65.41 

         - ไล่ต้อนลงแหล่งน้ า 345 86.47 

         - มีภาชนะใส่น้ าไว้ในคอกตลอดเวลา 106 26.57 

4. การรักษาและป้องกันโรคโคเนื้อ   

   4.1 ในรอบปีที่ผ่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ   

         - ไม่รับบริการ       
         - รับบริการ                                

       21 
       378 

5.26 
94.74 

   4.2 ท่านมีการถ่ายพยาธิโคเนื้อหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

         - ไม่ม ี                 51 12.78 
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         - มี ถ้ามีแยกเป็น                348 87.22 

         - ซ้ือมาท าเอง                84 21.05 

         - โดยอาสาปศุสัตว์               188 47.12 

         - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์              76 19.05 

   4.3 การรักษาโคเนื้อป่วย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

         - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์               312 78.20 

         - อาสาปศุสัตว์             327 81.95 

         - ด้วยตนเอง             12 3.00 

   

   

 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                           n =399 
รายละเอียด     จ านวน                             ร้อยละ 

   4.4 โคเนื้อตายในรอบปีที่ผ่านมา                             394                           98.75 

         - ไม่ม ี                    5                                                            1.25                     

         - มี                                                                         

   4.5 ท่านใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคเนื้อหรือไม่   

         - ไม่ใช ้                  269                                                                  67.42 

         - ใช้ ถ้าใช ้                 130                                                                     32.58 

         - ถ่ายพยาธิ                  43                                                               33.08 

         - รักษาโคเนื้อป่วย                  35                                                                 26.92 

         - ยาบ ารุงโคเนื้อ                  52                                                              40.00 

5. การตลาดโคเนื้อรายได้และรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อใน
รอบปีที่ผ่านมา 

  

  5.1 แหล่งจ าหน่ายโคเนื้อ   

       - มีพ่อค้ามารับซ้ือถึงคอก 357                                                          89.47 

       - น าไปขายที่ตลาดนัดค้าสัตว์เอง 65                                                         16.29 

       - ฆ่าจ าหน่ายและแปรรูปเอง   3                             0.75 

       - อื่นๆ   -                            - 

  5.2 จ านวนตลาดนัดค้าสัตว์ที่ท่านน าโคเนื้อไปจ าหน่ายเฉลี่ย  
(แห่ง) 

 
2.2                              

 
                           - 

  5.3 การประเมินราคาโคเนื้อมีชีวิตที่จ าหน่าย   

      - ประเมินด้วยสายตาความพอใจ   

        ผู้ซ้ือ - ขาย 399                                                       100.00 

      - ชั่งน้ าหนักโดยใช้ตาชั่ง  16                         4.01 

      - ชั่งน้ าหนักโดยสายวัดรอบอก   -                         - 
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  5.4 รายได้เป็นเงินสดในรอบปีที่ผ่านมา   

       5.4.1 จากการเลี้ยงโคเนื้อ (เฉลี่ยบาท / ราย)  11,640.00                                    - 

        ตัวที่ 1   

        เพศผู ้ 3,950.00                                               - 

        เพศเมีย 5,850.00                                                - 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                           n =399 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

        ตัวที่ 2   

        เพศผู ้ 842.86  - 

        เพศเมีย 997.14  - 

       5.4.2 จากการให้เช่าโคเนื้อ 15,000.00  

        ตัวที่ 1   

        เพศผู ้  -  - 

        เพศเมีย 15,000.00  - 

        ตัวที่ 2   

        เพศผู ้  -  - 

        เพศเมีย  -  - 

     5.4.3 ค่าบริการผสมพันธุ์   

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 222.22  - 

     5.4.4 การขายมูลโคเนื้อ   

              เฉลี่ยทั้งปี (บาท/ราย) 1,350.00  - 

              เฉลี่ย (บาท)  -  - 

  5.5 รายได้ที่ไม่เป็นเงินสดในรอบปีที่ผ่านมา   

      5.5.1 ใช้แรงงานโคเนื้อไถนา   

              เฉลี่ย (ไร่/ราย) 17.5  - 

              เฉลี่ย (บาท/ไร่) 157.14  - 

      5.5.2 น ามูลโคเนื้อใช้เอง   

              เฉลี่ย (ก.ก./ราย) 1,090.00  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 1,050.77  - 

  5.6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเลี้ยงโคเนื้อ   

        ที่ผ่านมา(ไม่รวมค่าแรง)   

       5.6.1 ซื้อโคเนื้อเข้าฝูงเฉลี่ย บาท/ราย 13,444.45  

        ตัวที่ 1   

        เพศผู ้ 777.78  - 
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        เพศเมีย 12666.67  - 

   

 
 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                        n =399 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

       4 รายจ่ายเล้ียงโคเนื้อ   

      4.1 ค่าผสมพันธุ์   

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 222.22  - 

      4.2 ค่าอาหารข้น   

              เฉลี่ย (บาท)  -  - 

      4.3 ค่าแร่ธาตุเสริม   

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 144.50  - 

      4.4 ค่าจัดท าคอก   

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 2,613.15  - 

      4.5 ค่าจัดท าแปลงหญ้า   

              เฉลี่ย (ไร่/ราย) 1.15  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 1520.00  - 

      4.6 ค่าเก็บรักษาฟาง   

              เฉลี่ย (ตัน/ราย) 1.23  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 1,169.69  - 

      4.7 ค่าท าวัคซีน   

              เฉลี่ย (ตัว/ราย) 2.5  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 242.14  - 

      4.8 ค่าถ่ายพยาธิ   

              เฉลี่ย (ตัว/ราย) 2.39  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 143.33  - 

       4.9 ค่ารักษาโคเนื้อป่วย   

              เฉลี่ย (ครั้ง/ราย) 2.4  - 

              เฉลี่ย (บาท/ราย) 321  - 

       4.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

              เฉลี่ย (บาท)  -  - 
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2   องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  ช่องทางการตลาดโคเนื้อ-เนื้อโค  ต้นทุน และ ผลตอบแทน ในการผลิตเนื้อ 
     โค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

     2.1 การซื้อขายโคเนื้อในตลาดนัดโค-กระบือ 
     2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเจ้าของตลาดนัดโค-กระบือ 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.34  ปี ส่วนมากร้อยละ 50.00เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการตลาดนัดโค เฉลี่ย7.56 ปี ดังตารางที่ 4 

     2.1.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลการซื้อขายโคเนื้อ 

             จ านวนโคเนื้อที่ซื้อขายในตลาดนัดเฉลี่ย 280 ตัวต่อนัด   โดยโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน  มีการน ามา
ซื้อขายในตลาดนัดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โคพื้นเมือง  โคลูกผสมชาร์โรเล่ย์  โคลูกผสมแองกัส และโคบราห์มัน
พันธุ์แท้   ร้อยละ 93.75,  50,  18.75 และ 12.5  ตามล าดับ   ถ้าจ าแนกประเภทตามการเลี้ยงขุน โคมันได้น าเข้า
มาขายในตลาดนัดมากที่สุด   รองลงมาเป็นโคส าหรับเลี้ยงขุนโคคุณภาพ  โครุ่น  โคพันธุ์  โคเล็ก  ร้อยละ 75, 52, 
50, 31.3, 25  ตามล าดับ โคเนื้อทั้งหมดที่มีการซื้อขายในตลาดนัดได้มีการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด และ ร้อยละ 
62.5 มีการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัด   ดังตารางที่ 5 

            จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าโคลูกผสมพื้ น เมืองบราห์มัน  เป็น โคที่ เกษตรกรในพื้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดเลี้ยงมากที่สุดและเมื่อถึงเวลาการจ าหน่ายจึงมีโคเข้าสู่ตลาดมากเช่นกัน
เนื่องจากเกษตรกรมีแม่โคลูกผสมพื้นเมืองอยู่แล้วจึงได้ผสมพ่อพันธุ์บราห์มันเพื่อผลิตลูกผสมบราห์มันซึ่งโคดังกล่าว
เป็นโคที่เลี้ยงง่าย  ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากกว่า แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนที่รวมกลุ่มในการผลิตลูกโคคุณภาพ
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนเช่นพันธุ์ชาร์โรเล่ย์  แองกัส และวากิว เป็นต้นพบมากในจังหวัดยโสธร  ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ และ นครราชสีมา  โดยกลุ่มดังกล่าวจะเชื่อมโยงการผลิตระหว่างกันเพื่อให้ได้ลูกโคส าหรับเลี้ยงขุนและ
บางส่วนหาซื้อลูกโคในตลาดนัดโค-กระบือ  

            สว่าง (2546) รายงานว่าตลาดโคเนื้อแบ่งออกเป็น 2  ประเภทได้แก่ ตลาดโคมีชีวิต และ ตลาดเนื้อโค โดย
ในปี2552 มีตลาดโคมีชีวิตหรือตลาดโคกระบือมีจ านวน  175  แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101  แห่ง 
ภาคเหนือ  54  แห่ง  ภาคกลาง 18  แห่ง และภาคใต้ 2 แห่ง มีการซื้อขายโคผ่านตลาดนัดโคจ านวน 2,433,100 
ตัว มูลค่า 8,200 บาทต่อตัว   ซึ่งลักษณะการตลาดของโคเนื้อมีชีวิต   แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ  คือ 

1. ตลาดทั่วไป เป็นตลาดโคมีชีวิตของผู้เลี้ยงรายย่อยหรือฟาร์มขนาดเล็ก ผู้ซื้อจะเดินทางไปติดต่อซื้อและตก
ลงราคากันที่ฟาร์ม ผู้ซื้อส่วนมากจะเป็นพ่อค้ารายย่อยหรือพ่อค้าช าแหละทอ้งถิ่นซึ่งอาจจะรวบรวมซื้อแล้ว
ขายต่อให้ผู้ช าแหละขายในท้องถิ่นหรือพ่อค้าขายปลีกหรือพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ลักษณะซื้อขายเป็นแบบ
ต่อรองราคาและทั้งหมดเป็นแบบขายเหมาเป็นตัวและเกือบทั้งหมดซื้อไปช าแหละขาย 

2. ตลาดนัดโคกระบือ เป็นตลาดที่จัดตั้งโดยเอกชน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งทีม่ีปริมาณโค-กระบือเพียงพอ มี
วันเวลาเปิดที่แน่นอนและเป็นประจ า ผู้ขายต้องน าโคไปยังตลาดนัดซึ่งมีผู้ซื้อหลายราย 

3.  การมีตลาดนัดเป็นผลดีต้อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย กล่าวคือ ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการสามารถเสนอ
ขายให้กับผู้ซื้อโคหลายราย แต่จะมีผลเสียอย่างมากถ้าผู้ซื้อตกลงราคากันได้ 
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ผู้ขายก็สามารถเสนอขายให้กับผู้ซ้ือโคหลายราย แต่จะมีผลเสียต่อผู้ขายอย่างมากถ้าผู้ซ้ือตกลงร่วมกันไม่แย่งกันซ้ือ เจ้าของตลาดนัดบางตลาด
เก็บค่าบริการเฉพาะจากผู้ขายเฉพาะจ านวนโคที่ขายได้เท่านั้น บางตลาดเก็บค่าบริการจากโคทุกตัวที่น าเข้าตลาดและตัวที่ขายได้ต้องจ่าย
มากกว่า อัตราและวิธีการเก็บค่าบริการขึ้นกับเจ้าของตลาด ซ่ึงจะติดประกาศให้ทราบ การซ้ือขายจะเป็นแบบต่อรองราคาและทั้งหมดเป็นแบบ
เหมาตัว ผู้ขายอาจเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือพ่อค้าท้องถิ่นที่รวบรวมซ้ือโคจากเกษตรกรรายย่อยแล้วมาขายในตลาดนัดอีกต่อหนึ่ง ผู้ซ้ือจะเป็น
พ่อค้าหลายประเภท อาจเป็นพ่อค้าขายปลีกเนื้อโค พ่อค้าขายส่งช าแหละหรือพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตหรือเจ้าของโรงงานผลิตเนื้อโค มีส่วนน้อยที่ผู้
ซ้ือเป็นเกษตกรกรที่มาหาซ้ือไปเล้ียงต่อและใช้งาน 

4. ตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง เป็นตลาดที่ท าการซ้ือขายโคขุนลูกผสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผสมระหว่าง 
โคพื้นเมืองหรือบราห์มันกับโคพันธุ์ทางยุโรบ ได้แก่ ชาร์โรเล่ย์  ซิมเมลทอล ที่ได้เลี้ยงขุนด้วยอาหารที่มีพลังงานสูงเป็นเวลานานมากกว่า 3 เดือน 
มีตลาดที่แน่นอน ราคาการซ้ือขายขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อโคหรือที่เรียกว่าคุณภาพซาก  ผู้ประกอบการในตลาดทั่วไปและตลาดนัดโค-กระบือ  

1. เกษตรกรผู้เล้ียงโค เกษตรกรสามารถจ าหน่ายโคได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางพ่อค้าปลีกช าแหละท้องถิ่นและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ซ่ึง
จะซ้ือเหมาตัวจากฟาร์มเกษตรกร  อีกทางคือตลาดนัดโคกระบือ ซ่ึงเกษตรกรต้องขนส่งโคไปตลาดนัดท้องที่ตนเองหรือต่างท้องที่และ
ต้องขนส่งกลับถ้าไม่สามารถจ าหน่ายได้และบางรายน ากลับมาขายให้พ่อค้าขายส่งโคมีชีวิต 

2. พ่อค้าปลีกช าแหละท้องถิ่น เป็นพ่อค้าในพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ  ซ่ึงแต่ละวันจะจ าหน่ายโคช าแหละไม่มาก ซ้ือโคมีชีวิตจาก
เกษตรกรโดยตรง และอาจซ้ือครั้งเดียวทีละหลายตัวแล้วฝากเกษตรกรเลี้ยงดูต่อไปจนกว่าจะน าไปช าแหละขายในแต่ละวัน ส่วน
พ่อค้าปลีกช าแหละในเมืองใหญ่ๆหรือในตัวจังหวัดส่วนมากจะรับซ้ือโคมีชีวิตจากพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตหรือจากพ่อค้าขายส่งโค
ช าแหละเนื่องจากต้องการโคหลายตัวในแต่ละวันและเพื่อประหยัดแรงงาน 

3. พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น รับซ้ือโคจากเกษตรกรตามฟาร์มและหาซ้ือโคจากตลาดนัดและขายโคให้กับพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิต 
4. พอ่ค้าขายส่งโคมีชีวิต ซ้ือโคจากพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นตลาดนัดโคกระบือและซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและจ าหน่ายโคให้แก่โรงงาน

แปรรูปเนื้อโค พ่อค้าขายส่งโคช าแหละ และส่งผลิตภัณฑ์ผ่านทางพ่อค้าขายส่งผลิตภัณฑ์เนื้อและพ่อค้าขายปลีกผลิตภัณฑ์ 
5. โรงงานแปรรูปเนื้อโค ส่วนมากเป็นโรงงานท าลูกชิ้น และท าจากเนื้อกระบือมากกว่ามีเน้ือโค 

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โรงงานแปรรูปได้เนื้อโคมา 2 ทางคือ ซ้ือโคมาจากพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตและมาช าแหละเองในโรงงาน หรือรับ
ซ้ือชิ้นส่วนเน้ือโคจากพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตและมาช าแหละเองในโรงงานหรือรับซ้ือชิ้นส่วนเน้ือโคจากพ่อค้าขายส่งโคช าแหละ และส่ง
ผลิตภัณฑ์ผ่านทางพ่อค้าขายส่งผลิตภัณฑ์เนื้อและพ่อค้าขายปลีกผลิตภัณฑ์เนื้อ 

6. พ่อค้าขายส่งโคช าแหละ รับซ้ือโคจากพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตหรือซ้ือจากตลาดนัดโค -กระบือ ท าการฆ่าช าแหละแล้วขายโคช าแหละ
และชิ้นส่วนโคให้แก่โรงงานแปรรูปเนื้อโคและอาจเป็นพ่อค้าขายปลีกโคช าแหละให้ผู้บริดภคด้วย 

7. พ่อค้าขายปลีกโคช าแหละพ่อค้าในเขตตลาดใหญ่ในเมืองใหญ่จะรับซ้ือโคมีชีวิตจากพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตแล้วท าการฆ่าช าแหละเอง
หรือรับซ้ือโคช าแหละหรือชิ้นส่วนเน้ือโคจากพ่อค้าขายส่งโคช าแหละแล้วจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป 

8. พ่อค้าขายส่งผลิตภัณฑ์ รับผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งเดียวคือโรงงานแปรรูปเนื้อโคและขายส่งให้พ่อค้าขายปลีกผลิตภัณฑ์หรือขายให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง 

9. พ่อค้าขายปลีกผลิตภัณฑ์ อาจรับผลิตภัณฑ์เนื้อมาจากโรงงานแปรรูปโดยตรงหรือจากพ่อค้าขายส่งผลิตภัณฑ์แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภค
ต่อไป 

ธุรกิจการค้าทั่วไปส าคัญที่สุดแต่ผู้บริโภคเหล่านี้ไม่สามารถต่อรองราคาซ้ือได้เนื่องจากราคาขายปลีกจะ 
ถูกก าหนดให้ใกล้เคียงกันในแต่ละตลาดโดยพ่อค้าขายปลีก ซ่ึงส่วนมากเป็นชาวอิสลามและรู้จักกันอีกประการหนึ่งในแต่ละตลาดมีผู้ขายเนื้อ โค
น้อยรายขาดการแข่งขัน 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ               n = 16 
รายละเอียด           จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    - ชาย 16 100 

    - หญิง 0 0 

2. อายุ (ปี) -  - 

    - อายุเฉลี่ย   56.34  - 

    - น้อยกว่า 30 ปี 0 0 

    - 30 - 39 ปี 0 0 

    - 40 - 49 ปี 1 6.25 

    - 50 - 60 ปี 13 81.25 

    - มากกว่า 60 ปี 2 12.50 

3. การศึกษา   

    - ไม่ได้ศึกษา  -  - 

    - ประถมศึกษาต้น 8 50.00 

    - ประถมศึกษาปลาย 2 12.50 

    - มัธยมศึกษาต้น 3 18.75 

    - มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 3 18.75 

    - ปวส./อนุปริญญาตร ี  -  - 

    - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  -  - 

4. มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการตลาดนัดโค (ปี)  
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     ต่ าสุด 5 - 

     สุงสุด 25 - 

     เฉลี่ย 7.56 - 

5. ตลาดนัดโคเปิดด าเนินการมาแล้ว (ปี)   

     ต่ าสุด 5 - 

     สุงสดุ 25 - 

     เฉลี่ย 13.45 - 

   

   

   

   

 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ(ต่อ)         n = 16 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

6. อาชีพหลัก   

    - ท านา 14 87.50 

    - ท าไร ่ - - 

    - ท าสวน  -  - 

    - ค้าขาย  -  - 

    - ธุรกิจตลาดนัดโค 2 12.50 

7. อาชีพรอง   

    - ท านา - - 

    - ท าไร ่ - - 

    - ท าสวน - - 

    - ค้าขาย - - 

    - ธุรกิจตลาดนัดโค 16 100 

 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือขายโคเนื้อ                                                      n = 16 
รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนโคทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดนัด(ตัว)   

    ต่ าสุด 25 - 

    สุงสุด 560 - 

    เฉลี่ย 280 - 

2. พันธุ์โคเนื้อที่น าเข้ามาซ้ือขายในตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

          -โคพื้นเมือง            15 95 

          -โคลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง            16 100 
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          -โคบราห์มันพันธุ์แท้           2 12.5 

         - โคลูกผสม(แองกัส)             3 18.8 

         - โคลูกผสม(วากิว)            0 0 

         - โคลูกผสม(ชาร์โรลเล่ย์)            8 50 

         -  โคนมปลดระวาง           0 0 

         -  โคนมเพศผู ้            0 0 

   

   

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                         n =16 

รายละเอียด      จ านวน ร้อยละ 

3. ประเภทโคเนื้อที่น าเข้ามาขายในตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

  

          -โคเล็ก                                                                                       4 25 

          -โครุ่น     12 75 

          -โคส าหรับเล้ียงขุนโคมัน     16 100 

         - โคส าหรับเล้ียงขุนโคคุณภาพ     16 52 

         - โคพันธุ์      5 31.25 

         - โคปลดระวาง       8 50 

         -  โคขุนคุณภาพส าหรับน าไปฆ่า                           0                                 0 

         -  โคมันส าหรับน าไปฆ่า                                     0                                 0   

4. จ านวนโคมีชีวิตเฉลี่ยที่ซ้ือขายในตลาดนัด   

         4.1 โคพื้นเมือง          25 - 

         4.2 โคลูกผสมบราห์มัน 150 - 

         4.3 โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 5 - 

         4.4 โคนมปลดระวาง 0 - 

          4.5 โคนมเพศผู้ 0 - 

5. มูลค่าซ้ือขายโคมีชีวิตเฉลี่ยในตลาดนัด (บาทต่อนัดต่อครั้ง)   

         4.1 โคพื้นเมือง 300,000 - 

         4.2 โคลูกผสมบราห์มัน 3,750,000 - 

         4.3 โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 140,000 - 

         4.4 โคนมปลดระวาง 0 - 

          4.5 โคนมเพศผู้ 0 - 

6. ปลายทางในการน าโคที่ซ้ือออกจากตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ในพื้นที่อ าเภอเดียวกัน 8 50 

ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน 16 100 
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นอกพื้นที่จังหวัด 10 62.50 

   

 

2.3   ข้อมูลพ่อค้าหรือเกษตรกรที่น าโคเนื้อมาขายในตลาดนัดโค-กระบือ 
     2.3.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 94.41 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 53.24  ปี ส่วนมากร้อยละ 54.04 เรียน
จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น เกษตรกรทั้งหมดมีอาชีพหลักในการท านา และ มีประสบการณ์ในการซื้อขายโคเนื้อมาแล้วเฉลี่ย  
7  ปี       ดังตารางที่ 6 

     2.3.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลการซื้อขายโคเนื้อ 

             จ านวนโคเนื้อที่น ามาขายในตลาดนัดเฉลี่ย 6 ตัวต่อนัดต่อราย   จ านวนคร้ังในการน าโคเนื้อมาจ าหน่ายในตลาดนัด
โค-กระบือเฉลี่ย  16  ครั้งต่อปี โดยร้อยละ 67.70  ใช้วิธีจ้างเหมารถยนต์ในการขนส่ง รองลงมา ใช้รถยนต์ตนเอง  และ จูง
เดิน ร้อยละ 44.72, 7.45  ตามล าดับ ส าหรับพันธุ์โคเนื้อที่น าเข้ามาซื้อขายในตลาดนัดมากที่สุด เป็น โคลูกผสมพื้นเมือง -
บราห์มัน   รองลงมาได้แก่ โคพื้นเมือง  โคลูกผสมชาร์โลเล่ย์ โคลูกผสมแองกัส และ โคบราห์มันพันธุ์แท้ ร้อยละ 44.7 2,   
16.77,  4.97 และ 3.73   ตามล าดับ แหล่งโคเนื้อที่น ามาขายร้อยละ 66.46 ซื้อมาจากเกษตรกร รองลงมาเป็นโคของตนเอง  
ซื้อจากพ่อค้า และ มีเกษตรกรฝากมาขาย ร้อยละ 52.79,  45.96 ,  22.98  ตามล าดับ ซึ่งร้อยละ 91.30  โคเนื้อที่น ามา
จ าหน่ายไม่ได้เลี้ยงขุนมาก่อน ร้อยละ 55.28   ผ่านการเลี้ยงขุน และ มีจ านวนวันเลี้ยงขุนเฉลี่ย  90  วัน  ส าหรับวิธีการขาย
โคเนื้อเกษตรกรทั้งหมดจะประเมินด้วยสายตาตามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย มีราคาจ าหน่ายเฉลี่ยโคพื้นเมือง  18,000  
บาท  โคลูกผสมบราห์มัน  25,000  บาท  และ โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 30,000  บาท  โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาโคเนื้อมี
ชีวิตประกอบด้วย ฤดูกาล  ปริมาณโคเนื้อ  ความสมบูรณ์  อายุโค ขนาดโคเนื้อ และ สายพันธุ์โคเนื้อ  ดังตารางที่ 7 

            จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโคที่น ามาขายในตลาดนัดโค-กระบือ จะถูกตั้งราคาโดยผู้ขายกรณีที่ผู้ซ้ือเพื่อเอาโคไปฆ่า จะอาศัยประสบการณ์ใน
การค านวณน้ าหนักโคด้วยตาเปล่า เปอร์เซ็นต์เนื้อที่ได้ กรณีผู้ซ้ือเพื่อเอาโคไปเลี้ยงขุน จะประเมินน้ าหนักด้วยตาเปล่า พันธุ์  ระดั บสายเลือด  และ 
ความสามารถในการเจริญเติบโตในอนาคต กรณีผู้ซ้ือเพื่อน าไปเล้ียงเป็นพันธุ์ จะประเมินน้ าหนักด้วยตาเปล่า  พันธุ์ และความสมบูรณ์พันธุ์เป็นหลัก แล้วท า
การต่อรองราคาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย จึงตกลงราคาซ้ือขายกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ผกาพรรณและทวีพร(2551) การซ้ือขายโคในตลาดนัดจะมี
กลุ่มพ่อค้า  เกษตรกร และ ผู้ประกอบการโรงฆ่า จะมีการต่อรองราคาเป็นที่พอใจและซื้อขายกันด้วยเงินสด หากราคาต่อรองไม่เป็นที่พอใจผู้ซื้อจะหาโคจาก
ผู้ขายรายอื่นแทน ซ่ึงการซ้ือขายจะดูที่สายพันธุ์โคเป็นหลัก ในการเลี้ยงขุนส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือโคขุนที่มีสายเลือดพันธุ์ชารโรเลย์  และบราห์มัน อายุ 2.5-3ปี 
น้ าหนัก 300-500 กิโลกรัม มีราคา เฉลี่ย 33,619.04 บาทต่อตัว  รองลงมาโคพื้นเมือง  ที่อายุ 1-5 ปี น้ าหนัก 200-300 กิโลกรัม มีราคา เฉลี่ย 25,255.10 
บาทต่อตัว  สว่าง (2546) รายงานว่าการซ้ือขายโคเพื่อส่งเข้าโรงฆ่าในภาคเหนือ 7 จังหวัดนั้น นิยมซ้ือขายกันตามตลาดนัดโค -กระบือมีน้ าหนักเฉลี่ย 270 
กิโลกรัม ราคา 11,500 บาทต่อตัว 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรที่น าโคเนื้อมาขายในตลาดนัดโค-กระบือ                          
                                                                                                                     n = 161 
รายละเอียด                             จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
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     ชาย 152 94.41 

     หญิง 9 5.59 

2. อายุ (ปี)   

     อายุเฉลี่ย   53.24  - 

     น้อยกว่า 30 ปี 8 4.97 

     30 - 39 ปี 25 15.53 

     40 - 49 ปี 52 32.29 

     50 - 60 ปี 64 39.75 

     มากกว่า 60 ปี 12 7.45 

3. การศึกษา   

     ไม่ได้ศึกษา -  - 

     ประถมศึกษาต้น 87 54.04 

     ประถมศึกษาปลาย 53 32.92 

     มัธยมศึกษาต้น 14 8.69 

     มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 7 4.35 

     ปวส./อนุปริญญาตร ี -  - 

     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า -  - 

4. มีประสบการณ์ในการซ้ือขายโค (ปี)   

     ต่ าสุด 3 - 

     สุงสุด 19 - 

     เฉลี่ย 7 - 

5. อาชีพหลัก   

    ท านา 161 100 

     ท าไร ่ - - 

     ท าสวน -  - 

     ค้าขาย                        -  - 

     ธุรกิจตลาดนัดโค                        -  - 

  
 
 

 

ตารางที่  6 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรที่น าโคเนื้อมาขายในตลาดนัดโค -กระบือ                         (ต่อ)                                                                                                                
n = 161 
รายละเอียด          จ านวน ร้อยละ 

6. สถานการซ้ือขายโค   

     พ่อค้าซ้ือขายโค           83 51.55 

     เกษตรกรน าโคมาขาย          78 48.45 
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือขายโคเนื้อ                                                  n = 161 
รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนโคทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดนัด   

    ต่ าสุด 1 - 

    สุงสุด 12 - 

    เฉลี่ย(ตัวต่อรายต่อนัด) 6 - 

2. จ านวนครั้งในการน าโคมาขายในตลาดนัดเฉลี่ย 

    (ครั้งต่อปี) 

    ต่ าสุด                                                             5                                   - 

    สุงสุด                                                             36                                 - 

    เฉลี่ย                                                             16                                  - 

3. วิธีการขนส่งน าโคมาขายตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    รถยนต์ตนเอง                                                  72                                 44.72 

    รถยนต์จ้างเหมา                                              109                                67.70 

    จูง                                                               12                                  7.45 

    อื่นๆ                                                                                     -                                           - 

4. พันธุ์โคเนื้อที่น าเข้ามาซ้ือขายในตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

          โคพื้นเมือง                  72 44.72 

          โคลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง                 161 100 

          โคบราห์มันพันธุ์แท้                6 3.73 

          โคลูกผสม(แองกัส)                8 4.97 

          โคลูกผสม(วากิว)               - - 

          โคลูกผสม(ชาร์โรลเล่ย์)                27 16.77 

           โคนมปลดระวาง - - 

           โคนมเพศผู ้ -  

 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                           n =161 

รายละเอียด                    จ านวน ร้อยละ 

5. แหล่งโคที่น ามาขาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

          ซ้ือจากพ่อค้า             74             45.96 

          ซ้ือจากเกษตรกร            107            66.46 

          โคของตนเอง             85           52.79 

          พ่อค้าหรือเกษตรกรฝากมาขาย 37            22.98 

6. โคที่น ามาขายผ่านการเลี้ยงขุนหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
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         ไม ่ 147            91.30 

          ผ่านการเลี้ยงขุน 89            55.28 

          จ านวนวันเฉลี่ยเล้ียงขุน 90            - 

7. วิธีการขายโค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    ประเมินด้วยสายตา 161          100 

    ชั่งน้ าหนักใช้ตาชั่ง 0         - 

    ชั่งน้ าหนักโดยใช้สายวัดรอบอก 0         - 

8. จ านวนโคมีชีวิตเฉลี่ยที่ซ้ือขายในตลาดนัด(ตัวต่อนัดต่อคร้ัง)   

          โคพื้นเมือง        87     54.04 

          โคลูกผสมบราห์มัน        161               100 

         โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ         35      21.74 

          โคนมปลดระวาง      -  

           โคนมเพศผู ้      -  

9. มูลค่าซ้ือขายโคมีชีวิตเฉลี่ยในตลาดนัด (บาทต่อนัดต่อครั้ง)   

         โคพื้นเมือง 18,000 - 

         โคลูกผสมบราห์มัน 25,000 - 

         โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 30,000 - 

         โคนมปลดระวาง - - 

         โคนมเพศผู ้ - - 

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาโคเนื้อมีชีวิต(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    ฤดูกาล 161 100 

    ปริมาณของโคเนื้อ 161 100 

    ความสมบูรณ์ของโคเนื้อ 161 100 

   

   

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                          n =161 

รายละเอียด                    จ านวน      ร้อยละ 

    อายุของโคเนื้อ 161                  100 

    ขนาดของโคเนื้อ                                 161                    100 

    สายพันธุ์โคเนื้อ                                 161                    100 

11. จ าหน่ายโคให้กับ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

   พ่อค้าด้วยกัน      104                     64.59 

   เกษตรกร     88                     54.66 

   โรงฆ่า     75                     46.58 
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2.4   ข้อมูลพ่อค้าหรือเกษตรกรที่มาซื้อโคเนื้อในตลาดนัดโค-กระบือ 
     2.4.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 96.27 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.70  ปี ส่วนมากร้อยละ 48.45 เรียน
จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น เกษตรกรทั้งหมดมีอาชีพหลักในการท านา  มีประสบการณ์ในการซื้อขายโคเนื้อมาแล้วเฉลี่ย  5  
ปี   โดยสถานที่ในการซื้อโค ส่วนมากร้อยละ 90.06   

จะซื้อโคเนื้อมาจากเกษตรกรรายย่อย รองลงมาซื้อโคเนื้อจาก ตลาดนัดโค-กระบือ พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น  พ่อค้าขายส่งโค
เนื้อ  ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ ร้อยละ  69.57,  60.25,  55.28,  15.53 และ 9.94  ตามล าดับ    ดังตารางที่ 8 

    2.4.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลการซื้อขายโคเนื้อ 

             จ านวนครั้งในการมาซื้อโคเนื้อในตลาดนัดเฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี วัตถุประสงค์ในการมาซื้อโคส่วนมากร้อยละ 97.52 จะ
น าไปฆ่า รองลงมา  น าไปเลี้ยงขุน น าไปขายต่อ และ เลี้ยงเป็นพันธุ์ ร้อยละ  90.06  86.34,  41.61  ตามล าดับ  จ านวนโคมีชีวิต
เฉลี่ยที่ซื้อขายในตลาดนัด จ านวน  3.5 ตัวต่อครั้งต่อนัดต่อราย ราคาซื้อเฉลี่ยโคพื้นเมือง  18,000  บาท  โคลูกผสมบราห์มัน  
25,000  บาท  และ โคลูกผสมสายเลือด 

ยุโรบ 30,000  บาท โดยวีธีการขนส่งโคที่ซื้อกลับ ส่วนมากร้อยละ 96.89  จ้างเหมารถยนต์   รองลงมา ใช้ รถยนต์ตนเอง และ
จูงร้อยละ  79.50,  3.11 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถยนต์เฉลี่ย 200 บาทต่อตัวในระยะทาง  60  กิโลเมตร  ส าหรับ
ความพึงพอใจในการซื้อโค เกษตรกรส่วนมาก  ร้อยละ 40.99  มีความพึงพอใจต่อราคาโคเนื้อในระดับมาก  เกษตรกรส่วนมาก
ร้อยละ 38.51 มีความพอใจต่อคุณภาพของตัวโค ในระดับปานกลาง  ดังตารางที่ 9 

             ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การซ้ือโคในตลาดนัดส่วนมากมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปฆ่า และเลี้ยงขุน โดยมีพ่อค้าไปซ้ือโคจากเกษตรกรรายย่อยถึง
บ้านและรวบรวมน าโคมาขายที่ตลาดนัดโค-กระบือ จึงเป็นสถานที่รวบรวมโคเพื่อให้ผู้ซ้ือได้เลือกตามความต้องการโดยเฉพาะโคเพศผู้จะมีสัดส่วนที่มากกวา่โค
เพศเมียเนื่องจากเพศผู้เมื่อเกษตรกรเล้ียงได้น้ าหนัก  300 - 400 กิโลกรัม  จะถูกคัดขายก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน ในส่วนโคเพศเมีย
บางส่วนเกษตรกรจะคัดตัวที่สวยไว้เล้ียงและขยายพนัธุ์ต่อไป   ผู้ซ้ือจะมีความพึงพอใจต่อราคาโคที่ซ้ือในระดับมาก เนื่องจากได้ต่อรองราคากับผู้ขายจนเป็นที่
พอใจทั้งสองฝ่าย แต่มีความพอใจในระดับปานกลางต่อคุณภาพของโค สอดคล้องกับการศึกษาของ จ านงค์และประสิทธิ์ (2557) พบว่า เกษตรกรส่วนมาก
ร้อยละ93.4 จะมีพ่อค้ามารับซื้อโคถึงคอก รองลงมา น าไปขายที่ตลาดนัดค้าสัตว์เอง  ขายให้กลุ่มโคขุนของตนเอง ขายให้กลุ่มโคขุนอื่น  และฆ่าจ าหน่ายเอง 
ร้อยละ 48.1 , 31.6 , 19.1, 1.0  ตามล าดับ  ซ่ึงรูปแบบการจ าหน่ายร้อยละ 89.1 จะจ าหน่ายโคมีชีวิตตามน้ าหนักตัวที่ประเมินด้วยสายตา โดยร้อยละ 89.1 
ประเมินราคาโคขุนด้วยสายตาตามความพอใจของผู้ซ้ือ - ขาย รองลงมาประเมินน้ าหนักโดยใช้ตาชั่ง ร้อยละ 10.9  โดยราคาที่ขายได้น้ าหนักมีชีวิตเฉลี่ย 
86.55 บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่ขายได้น้ าหนักซาก เฉลี่ย 208.18 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 69.4 มีความพอใจในราคาที่ขายได้ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาพอใจมาก  น้อย  มากที่สุด  และน้อยที่สุด ร้อยละ 16.4,  11.5,  2.2  และ 0.5    ตามล าดับ   เช่นเดียวกันกับ   ผกาพรรณและทวีพร
(2551)  พบว่า พ่อค้าส่วนมากร้อยละ 62.12 จะรับซ้ือโคจากเกษตรกรโดยตรงและร้อยละ 37.88 รับซ้ือจากพ่อค้าด้วยกันเอง และโคมีชีวิตร้อยละ 43.84   
จะถูกจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการโรงฆ่า รองลงมาจ าหน่ายให้พ่อค้าและเกษตรกร ร้อยละ 42.47 , 13.70 ตามล าดับ 
 

       สว่าง (2546) รายงานว่า ราคาโคเนื้อ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ราคาโคมีชีวิต ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ ซึ่งแบ่งเป็น 

1.1 ซื้อเพ่ือใช้ท าพ่อแม่พันธุ์ ราคาก็จะแตกต่าง ขึ้นอยู่กับ 

1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ์ โคท่ีมีลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ์จะมีราคาสูงกว่า 
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โคท่ีมีลักษณะไม่ตรงตามแนวพันธุ์ เช่นโคพันธุ์บราห์มันจะต้องมีสีขาว สีเทา หรือสีแดง ถ้าเป็นโคพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ 

จะต้องมีหนัง จมูก พู่หาง ขนตา และหนัง ต้องเป็นสีด า เป็นต้น 

2) อายุของโค โคท่ีมีอายุน้อยจะมีราคาเม่ือเปรียบเทียบเป็นน้ าหนักต่อกิโลกรัมจะสูง 

กว่าโคท่ีมีอายุมาก 

3) พันธุ์ประวัติ (pedigree) โคท่ีมีพันธุ์ประวัติจะมีราคาสูงกว่าโคท่ีไม่มีพันธุ์ประวัติ 

1.2 ซื้อเพ่ือส่งเข้าโรงฆ่า ราคาก็จะแตกต่างกันข้ึนกับ 

1) ปริมาณโคที่ส่งเข้าจ าหน่ายในท้องตลาด ถ้ามีโคส่งเข้าตลาดมาก ราคาจะถูก 

2) ขนาดของโค โคท่ีมีขนาดใหญ่จะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบกับน้ าหนักต่อกิโลกรัมจะสูง 

กว่าโคท่ีมีขนาดเล็ก 

3) ความสมบูรณ์ของโค โคท่ีมีความสมบูรณ์จะราคาสูงกว่าโคผอม เนื่องจากมีปริมาณ 

เนื้อมากกว่าโคผอม 
              ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541)  รายงานว่า  ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดของการซ้ือขายโคเนื้อมีดังนี้ 
1. พ่อค้าขายส่งโคมีชีวิต 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการออกรับซ้ือโคที่ฟาร์มของเกษตรกร ค่าใช้จ่ายส่วนนี้พ่อค้าหรือผู้รับซ้ือต้องจ่ายไปนอกเหนือจากค่าแรงงานหรือค่าเสียเวลาของตนเอง คือ
จ่ายให้กับตัวแทนหรือผู้รวบรวมโคไว้ให้ เพื่อสะดวกต่อผู้ซ้ือที่จะมารับซึ่งสามารถขนส่งโคได้ทันทีในแต่ละวันหรือแต่ละครั้ง ซ่ึงค่า ใช้จ่ายอาจเป็นรายหัวตาม
ราคาที่ตกลงกันไว้หรอืเหมาจ่ายเป็นครั้งๆไป 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป้นค่าขนส่งโคจากฟาร์มเกษตรกรหรือจากตลาดนัดไปยังแหล่งฆ่าช าแหละ หรือมาขายส่งต่อให้พ่อค้าอีกระดับหนึ่ง  ราคาขึ้นกับ
ระยะทาง จ านวนโคและชนิดของยานพาหนะ 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดูแลโคระหว่างรอฆ่าช าแหละหรือจ าหน่ายต่อให้พ่อค้ารายอื่น ซ่ึงเป็นค่าอาหารสัตว์ ค่าจ้างดูแล ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าในคอก และค่าสร้างคอก 
ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตที่มีผู้ซ้ือรายย่อยหรือพ่อค้าขายปลีกช าแหละมาซ้ือต่อเป็นประจ าหรือเล้ียงดูเพื่อรอขายต่อให้พ่อค้าอื่นๆ พ่อค้าประเภทนี้
ต้องมีพื้นที่พอเพียงที่จะสร้างคอกพักโคและต้องมีแรงงานและทุนที่ต้องใช้ในการดูแลและให้อาหารโค เพื่อมิให้โคสูญเสียน้ าหนักก่อนขาย 
1.4 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตั่วรูปพรรณ ค่าฉีดยาป้องกันโรคหรือค่ายาท าลายเชื้อโรคก่อนเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายที่ ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายด้านต่างๆระหว่างเส้นทางการขนส่ง เป็นต้น 
2. พ่อค้าขายส่งโคช าแหละ 
2.1 อากรและค่าธรรมเนียมการฆ่า เมื่อต้องการฆ่าช าแหละโคต้องเสียอากรฆ่าสัตว์ตามที่ก าหนดในกฏกระทรวงคือตัวละ 12  บาท โดยจ่ายให้กับ หน่วย
ราชการท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ตัวละ 12 บาท และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ตัวละ 3 บาท จ่ายให้กับเจ้าของโรงฆ่าซ่ึงอาจเป็นของเอกชน
ทั้งนี้ตามมาตรา 15 ในพรบ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันจ่ายให้เทศบาลหรือ อบตตัวละ 27 บาทส าหรับค่าอากร 
2.2 ค่าจ้างฆ่าและช าแหละ ในการจ้างฆ่าโคอัตราค่าจ้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่และขึ้นกับจ านวนโคที่ฆ่าด้วย ฆ่าจ านวนน้อยตัว ค่าจ้างจะสูงกว่าการ
ฆ่าจ านวนมากตัว ทั้งนี้ค่าจ้างฆ่าอาจจะรวมหรือไม่รวมกับค่าจ้างในการท าความสะอาดเครื่องในด้วย 
2.3 ค่าขนส่งค่าโคช าแหละ ไปยังตลาดหรือเขียง หรือค่าขนส่งซากไปส่งพ่อค้าขายปลีก ค่าใช้จ่ ายส่วนนี้ถ้าเป็นการซ้ือซากช าแหละจากพ่อค้าขายส่งมักจะ
รวมอยู่ในราคาซากแล้ว นอกจากพ่อค้าขายปลีกที่น าโคมาฆ่าและต้องขนส่งเอง และถึงแม้ว่ามีพาหนะขนส่งเองไม่ต้องจ้างก็ยังต้องเสียค่าใช้ จ่ายค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงและแรงงานตนเอง 
3. พ่อค่าขายปลีก 
3.1 ค่าเช่าแผงในตลาด ซ่ึงทางผู้ให้เช่าหรือเซ้งแผงอาจเป็นเทศบาลสุขาภิบาลหรือเอกชนที่จัดเตรียมห้างร้านหรือแผงหรือที่เรียกทั่วไปว่าเขียงไว้ให้ ค่าเช่า
โดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ เช่นตลาดที่ด าเนินการโดยเอกชนและท าเลดีต้องมีการประมูลและท าสัญญาเช่าโดยก าหนดระยะเวลายาวเม่าใด อีกทั้งบางแห่งยัง
ต้องจ่ายเพิ่มเป็นราย ส่วนตลาดตลาดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรือสุขาภิบาลอาจมีการประมูลหรือไม่มีจ่ายค่าเช่าเป้นเดือนหรือเป้นวันแ ล้วแต่
กฎระเบียบของแต่ละเทศบาลหรือสุขาภิบาล 
3.2 ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า และอื่นๆในตลาด ทางเจ้าของตลาดจะจัดเตรียมดวงไฟหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างก๊อกน้ าให้แต่ละร้าน และส าหรับบางตลาดอาจมีการ
เก็บเหมาจ่ายเป้นรายเดือนและนอกจากนั้นยังมีค่าเก็บขยะในแต่ละแผงด้วย 
3.3 ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการจ าหน่ายปลีก ในการจ าหน่ายปลีกเนื้อดคช าแหละต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เช่น มีด เขียง ตาชั่ง อุปกรณ์ลับมีด กระดาษ
เปลา่ ถุงพลาสติก เป็นต้น 
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ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ที่มาซ้ือโคเนื้อในตลาดนัดโค-กระบือ       n = 161 

รายละเอียด                             จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

     ชาย 155 96.27 

     หญิง 6 3.73 

2. อายุ (ปี)   

     อายุเฉลี่ย   52.7 - 

     น้อยกว่า 30 ปี 10 6.21 

     30 - 39 ปี 20 12.42 

     40 - 49 ปี 57 35.40 

     50 - 60 ปี 65 40.37 

     มากกว่า 60 ปี 9 5.59 

3. การศึกษา   

     ไม่ได้ศึกษา - - 

     ประถมศึกษาต้น 78 48.45 

     ประถมศึกษาปลาย 36 22.36 

     มัธยมศึกษาต้น 27 16.77 

     มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 20 12.42 

     ปวส./อนุปริญญาตร ี  -  - 

     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  -  - 

4. มีประสบการณ์ในการซ้ือขายโค (ปี)   
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     ต่ าสุด 3 - 

     สุงสุด 15 - 

     เฉลี่ย 5 - 

5. อาชีพหลัก   

     ท านา 161 100 

     ท าไร ่ - - 

     ท าสวน - - 

     ค้าขาย                          - - 

     ธุรกิจตลาดนัดโค                           - - 

   

   

ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ที่มาซ้ือโคเนื้อในตลาดนัดโค-กระบือ(ต่อ)   n = 161 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

6. สถานะบุคคลในการมาซื้อโค   

     พ่อค้า     99 61.49 

     เกษตรกร     60 37.27 

     เจ้าของโรงฆ่า 
7. สถานที่เคยซ้ือโคในรอบปีที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     2 1.24 

   ตลาดนัด 112 69.57 

   ซ้ือจากพ่อค้าขายส่งโค 89 55.28 

   พ่ อค้ารวบรวมท้องถิ่น 97 60.25 

   ฟาร์มขนาดใหญ่ 16 9.94 

   ฟาร์มขนาดกลาง 25 15.53 

   เกษตรกรรายย่อย 145 90.06 

   

    ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ                                                    n = 161 

รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนครั้งในการมาซื้อโคในตลาดนัด/ปี   

    ต่ าสุด 2 - 

    สุงสุด 15 - 

    เฉลี่ย 6 - 

2. วัตถุประสงค์ในการซ้ือโคในตลาดนัด 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    น าไปขายต่อ                                                      139                             86.34 

    น าไปฆ่า                                                           157                              97.52 
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    น าไปเลี้ยงเป็นพันธุ์                                               67                               41.61 

    น าไปเลี้ยงขุน                                                     145                              90.06 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                      n =161 
รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

3. จ านวนโคมีชีวิตเฉลี่ยที่ซ้ือขายในตลาดนัด(ตัวต่อนัดต่อครั้ง)   

          โคพื้นเมือง 1             - 

          โคลูกผสมบราห์มัน 3            - 

          โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 1            - 

          โคนมปลดระวาง 0            - 

          โคนมเพศผู ้ 0            - 

4. มูลค่าซ้ือขายโคมีชีวิตเฉลี่ยในตลาดนัด (บาทต่อนัดต่อครั้ง/ตัว)  

         โคพื้นเมือง 18,000             - 

         โคลูกผสมบราห์มัน 25,000              - 

         โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 30,000              - 

5. วีธีการขนส่งน าโคที่ซ้ือกลับบ้าน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    รถยนต์ตนเอง 128               79.50 

    รถยนต์จ้างเหมา 156               96.89 

    จูง 5                 3.11 

6. จ้างรถยนต์   

    เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตัวละ (บาท/ตัว) 200                   - 

    ระยะทางขนส่งเฉลี่ย (กิโลเมตร) 60                  - 

7. ปลายทางในการน าโคที่ซ้ือออกจากตลาดนัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ในพื้นที่อ าเภอเดียวกัน 87 54.04 

ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน 125 77.64 

นอกพื้นที่จังหวัด 112 69.57 

8. ความพึงพอใจในการซ้ือโคตลาดนัด   

8.1 ด้านราคา   

น้อยที่สุด 6 3.73 
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น้อย 12 7.45 

ปานกลาง 45 27.95 

มาก 66 40.99 

มากที่สุด 32 19.86 

   

 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                          n =161 

รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

8.2 ด้านคุณภาพของตัวโค   

น้อยที่สุด 12 7.45 

น้อย 47 29.19 

ปานกลาง 62 38.51 

มาก 30 18.63 

มากที่สุด 10 6.21 

   

 
 
 
 
 

2.5   ข้อมูลโรงฆ่าโคเนื้อ 
     2.5.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเจ้าของโรงฆ่าโคเนื้อ 

             เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 93.75  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.50  ปี ส่วนมากร้อยละ 50 เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น มีประสบการณ์ในการท ากิจการโรงฆ่าเฉลี่ย 12.6  ปี   ร้อยละ 93.8  มีเกษตรกรเป็นเจ้าของโรงฆ่า และ 
ร้อยละ 6.2 เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโรงฆ่าทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ดังตารางที่ 10 

    2.5.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลการฆ่าโคเนื้อ 

             โคเนื้อที่น าเข้ามาฆ่าทั้งหมดมาจากตลาดนัด รองลงมาซื้อจากพ่อค้าขายส่งโคเนื้อ เกษตรกรรายย่อย พ่อค้ารวบรวม
ในท้องถิ่น  และ เกษตรกรที่น าโคมาจ้างฆ่า ร้อยละ 75, 56.3, 50, 43.8 ตามล าดับ  โดยจะซื้อโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและ
ข้างเคียง  จ านวนโคที่ฆ่าเฉลี่ย 12  ตัวต่อสัปดาห์  น้ าหนักโคที่ฆ่าเฉลี่ย  400  กิโลกรัมต่อตัว  ใช้เจ้าหน้าที่ในการฆ่าเฉลี่ย 3 ราย
ต่อวัน เวลาในการฆ่าเริ่มที่  03.30 น. และสิ้นสุดเวลา  05.30   น.  ส าหรับพันธุ์โคเนื้อที่ฆ่าทั้งหมดจะเป็นพันธุ์โคพื้นเมืองและ
ลูกผสมบราห์มัน มีส่วนน้อยร้อยละ 31.3  ที่เป็นโคลูกผสมชาร์โรเล่ย์ 

             การจ าหน่ายเนื้อโคทั้งหมดจะจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ  ผู้บริโภคทั่วไป และ ผู้ประกอบการร้านขาย
อาหารทั่วไป รองลงมาจ าหน่ายในตลาดสดท้องถิ่น  ร้านอาหาร  และโรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 62.5,  31.3,  6.3  ตามล าดับ 
ลักษณะการขายทั้งหมดจะชั่งน้ าหนักแยกชิ้นส่วนการขายและจัดส่งเนื้อโคด้วยตนเอง   
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             ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฆ่าโคเนื้อส่วนมาก  ประกอบด้วย  ค่าซื้อโคมีชีวิต 20,001 – 25,000  บาท   ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งเนื้อโคไปยังพ่อค้า  50-100  บาท  ค่าน้ าค่าไฟ  50-100  บาท  ค่าวัสดุในการบรรจุ 50-100  บาท  ค่าจ้างแรงงานมากกว่า  
300  บาท  และ ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ 50-100  บาท  ดังตารางที่ 11 

             ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงฆ่าจะซ้ือโคมีชีวิตมาจากตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่เดียวกันและค้างเคียงเป็นหลัก เนื่องจากมีจ านวน
โคตามต้องการ มีความสะดวกในการหาซ้ือและเคลื่อนย้าย การจ าหน่ายเนื้อโคจะจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ ผู้บริโภคทั่วไป ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ฆ่าโคจะมีต้นทุนมาจากค่าโคมีชีวิตสูงที่สุด   สอดคล้องกับ โอภาสและคณะ(2552)   พบว่า มูลค่าราคาของโคมีชีวิตส่วนมากร้อยละ  45.0  มีราคาตัวละ 
10,001-15,000 บาทต่อตัว รองลงมา ร้อยละ  30.0 เป็นโคมีชีวิตราคา มากกว่า 20,000  บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าแรงงาน  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า ค่าถุงบรรจุ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.7  มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 5,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบการโรงฆ่า                          n = 16 

รายละเอียด                             จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

     ชาย 15 93.75 

     หญิง 1 6.25 

2. อายุ (ปี) -  - 

     อายุเฉลี่ย   49.5 - 

     น้อยกว่า 30 ปี - - 

     30 - 39 ปี 2 12.5 

     40 - 49 ปี 12 75.0 

     50 - 60 ปี 2 12.5 

     มากกว่า 60 ปี - - 

3. การศึกษา   

     ไม่ได้ศึกษา  -  - 

     ประถมศึกษาต้น 8 50.0 

     ประถมศึกษาปลาย 6 37.5 

     มัธยมศึกษาต้น 2 12.5 

     มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. - - 

     ปวส./อนุปริญญาตร ี  -  - 

4. มีประสบการณ์ในการท าโรงฆ่า (ปี)   

     ต่ าสุด 5 - 
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     สุงสุด 24 - 

     เฉลี่ย 12.6 - 

5. สถานะเจ้าของโรงฆ่า   

     เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          1                  6.2 

     เป็นของเกษตรกร                          15 93.8 

6. สถานะการรับรองของโรงฆ่า   

     ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์                          16                 100 

     ไม่ได้รับการรับรอง - - 

   

   

   
ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ                                                       n = 16 
รายละเอียด                     จ านวน ร้อยละ 

 
1. แหล่งของโคที่น าเข้ามาฆ่าในโรงฆ่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     ตลาดนัด 16 100 

     ซ้ือจากพ่อค้าขายส่งโค 12 75 

     พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น 8 50 

    ฟาร์มขนาดใหญ่ - - 

    ฟาร์มขนาดกลาง - - 

    เกษตรกรรายย่อย 9 56.3 

    เกษตรกรหรือพ่อค้าน าโคเข้ามาจ้างฆ่า 7 43.8 

2. สถานที่ซ้ือโคเข้ามาฆ่าในโรงฆ่า   

    พื้นที่จังหวัดเดียวกัน - - 

    พื้นที่จังหวัดข้างเคียง - - 

    พื้นที่จังหวัดเดียวกันและข้างเคียง 16 100 

3. จ านวนโคที่ฆ่า(ตัวต่อสัปดาห์)   

    ต่ าสุด 6 - 

    สุงสุด 18 - 

    เฉลี่ย 12 - 

4. น้ าหนักโคที่ฆ่า (กิโลกรัมต่อตัว)/ 

    ต่ าสุด                                                                 350                            - 

    สุงสุด                                                                 550                            - 

    เฉลี่ย                                                                 400                            - 

5. เจ้าหน้าที่ฆ่าโค (คนต่อวัน)   

    ต่ าสุด                    2 - 
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    สุงสุด                   6 - 

    เฉลี่ย                   3 - 

   

   

   

     
 
ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ                                                   n = 16 
รายละเอียด                               จ านวน ร้อยละ 

6. เวลาการฆ่าโค(นาฬิกา)   

เร่ิม   

    ต่ าสุด                            03.00 - 

    สุงสุด                           04.00 - 

    เฉลี่ย                            03.30 - 

สิ้นสุด   

    ต่ าสุด                          05.00 - 

    สุงสุด                          06.00 - 

    เฉลี่ย                           05.30 - 

7. พันธุ์โคเนื้อที่น าเข้ามาฆ่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

          โคพื้นเมือง 16 100 

          โคลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง 16 100 

          โคบราห์มันพันธุ์แท้ 1 6.3 

          โคลกูผสม(แองกัส) 1 6.3 

          โคลูกผสม(วากิว) 1 6.3 

          โคลูกผสม(ชาร์โรลเล่ย์) 5 31.3 

           โคนมปลดระวาง - - 

           โคนมเพศผู ้ - - 

           อื่นๆ - - 

8. ประเภทโคเนื้อที่น าเข้ามาฆ่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

          โคเนื้อทั่วไป                                                                                    16 100 

          โคมัน 16    100                  

          โคขุนคุณภาพ               5      31.3                                        

          โคนมเพศผู ้              - - 

          โคนมปลดระวาง              - - 
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ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ(ต่อ)                                              n = 16 
รายละเอียด                               จ านวน ร้อยละ 

   

9. วีธีตรวจสอบคุณภาพของโคเนื้อมีชีวิตก่อนซ้ือ   

    ประเมินด้วยสายตา                                                                  100      16 

    มีเกณฑ์ในการส่งตรวจ                                                        -       - 

   

10. ระบบการแบ่งเกรดโคเนื้อมีชีวิต   

    ไม่มี                                                                       16        100 

    มี                                                                        -         - 

11. อันดับแหล่งจัดซ้ือเนื้อโคที่ส าคัญ (เรียงอันดับจากมากไปน้อย)   

โรงงานแปรรูป                                                          -        - 

ตลาดสดท้องถิ่น              10      62.5 

ห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น             -        - 

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร             5       31.3 

โรงแรม/รีสอร์ท            1       6.3 

ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ           16       100 

ผู้ประกอบการร้านขายอาหารทั่วไป           16       100 

ผู้บริโภคทั่วไป          16       100 

12. ประเภทการขายซาก   

ปลีก                                                                                                                                                                               -          - 

ส่ง                                                                                                                    -          - 

ปลีก/ส่ง                                                                                                      16 100 

13. ลักษณะการขาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ตีราคาเหมาซากทั้งตัว                                                                          2                   12.5 

ชั่งน้ าหนักซากทั้งตัว                                                                           12                   75.0 

ชั่งน้ าหนักแยกชิ้นส่วนการขาย                                                      16                   100 

14. สัดส่วนการจัดการส่งเนื้อโคช าแหละไปยังแหล่งรับซ้ือ(เปอร์เซ็นต์)   

ตลาดสดท้องถิ่น                                                           4              25.0 

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร                                                    2  12.5 

ผู้บริโภคทั่วไป                                                             10  62.5 

   

 
  ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ(ต่อ)                                                 n = 16 
รายละเอียด                               จ านวน        ร้อยละ 
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15. จ านวนแหล่งที่จัดส่งเนื้อโคช าแหละไปยังผู้บริโภค(แห่ง)   

    ต่ าสุด                                                                      -                                 6 

    สุงสุด                                                                      -                             19 

    เฉลี่ย                                                                      -                                12 

16. ความถี่ในการจัดส่งเนื้อโคช าแหละไปให้ลูกค้า (วัน)   

    ต่ าสุด                                                                     -                                             1 

    สุงสุด                                                                     -                                        3 

    เฉลี่ย                                                                      -                                         1.5                       

17. ปริมาณเนื้อโคช าแหละที่จัดส่งในแต่ละคร้ังเฉลี่ย(ตัว)   

    ต่ าสุด                                                                      -                    0.5 

    สุงสุด                                                                      -                     2 

    เฉลี่ย                                                                      -                      1 

18. วิธีจัดส่งเนื้อโคช าแหละ   

          -จัดส่งด้วยตนเอง 16                         100 

          -ว่าจ้างรถยนต์ขนส่ง -                        - 

          -ทั้งสองวิธี -                       - 

19. วิธีการช าระเงินจากผู้ซ้ือ   

          -เงินสด 16                       100 

          -เครดิต -                      - 

         -ทั้งสองวิธี -                     - 

20. ค่าซ้ือโคเนื้อมีชีวิตมาฆ่า (บาทต่อตัว)   

น้อยกว่า 15,000 บาท 1                       6.3 

15,001-20,000 บาท 5                       31.3 

20,001-25,000 บาท 7                       43.8 

25,001-30,000 บาท 2                      12.5 

มากกว่า 30,000 บาท 1                     6.3 

   

   

   

   

    ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ(ต่อ)                                             n = 16 

รายละเอียด                               จ านวน        ร้อยละ 

21. ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการฆ่า (บาทต่อตัว)   

น้อยกว่า 5,000 บาท 16              100 

5,001-10,000 บาท -                          - 
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10,001-15,000 บาท -              - 

15,001-20,000 บาท -             - 

มากกว่า 20,000 บาท -            - 

22.ค่าจ้างฆ่าและช าแหละโคเนื้อมีชีวิต(บาทต่อตัว)   

    ต่ าสุด 200            - 

    สุงสุด 2000            - 

    เฉลี่ย 500            - 

23.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคช าแหละไปยังพ่อค้าขายปลีก(บาทต่อคร้ัง)   

น้อยกว่า  50  1           6.3 

50-100  13          81.3 

101-150                         2          12.5 

151-200                          -                           -                                      

 201-250                          -                           -  

251-300                           -                          -  

มากกว่า 300 -                       -  

24. ค่าน้ าค่าไฟ (บาทต่อคร้ัง)   

น้อยกว่า  50  -             - 

50-100  10           62.5 

101-150  6           37.5 

151-200  -             - 

201-250  -             - 

251-300  -             - 

มากกว่า 300 -             - 

   

   

   

    
 
ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละข้อมูลการซ้ือโคเนื้อ(ต่อ)                                              n = 16 
รายละเอียด                          จ านวน        ร้อยละ 

25.ค่าวัสดุในการบรรจุ (บาทต่อคร้ัง)   

น้อยกว่า  50    -                            - 

50-100                            62.5                                                                               10 

101-150  6                           37.5 

151-200  -                             - 

201-250  -                             - 
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251-300  -                             - 

มากกว่า 300 -                             - 

26.ค่าจ้างแรงงาน (บาทต่อคร้ัง)   

น้อยกว่า  50                         -     - 

50-100                         -  

101-150                        1 6.3 

151-200                        7 12.5 

201-250                        3 18.8 

251-300                        3 18.8 

มากกว่า 300                       2 43.8 

27. ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่น (บาทต่อคร้ัง)   

น้อยกว่า  50   2                           12.5 

50-100    12                           75 

101-150  2                           12.5 

151-200  -                           - 

201-250  -                           - 

251-300  -                            - 

มากกว่า 300 -                            - 

   

 
 
 
 
 

2.6   ข้อมูลผู้ประกอบการเขียงเนื้อ 
     2.6.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 84.96  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.6  ปี ส่วนมากร้อยละ 34.58  เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ97.74 ได้รับการรับรองเขียงสะอาดจากกรมปศุสัตว์ มีช่วงระยะเวลาเปิดตั้งแต่เวลา 04.00 – 

20.00 น.  ดังตารางที่ 12 

     2.6.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ 

             เจ้าของเขียงเนื้อส่วนมากร้อยละ 73.68 เป็นเจ้าของโรงฆ่า ร้อยละ 81.2 จ าหน่ายทั้งปลีก-ส่ง  ร้อยละ 97.74 มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ โดยด าเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีระยะเวลาด าเนินกิจการ
เฉลี่ย 7.5 ปี ใช้เงินในการลงทุนจ านวน เฉลี่ย  150,000  บาท   มีจ านวนเงินทุนหมุนเวียน เฉลี่ย  150,000  บาท ร้อยละ  73.68  
ใช้แหล่งทุนของตนเอง พื้นที่ไปซื้อสินค้า ร้อยละ 88.72 จะซื้อเฉพาะในพื้นที่ภูมิล าเนาของตนเอง  ทั้งหมดจะซื้อจากเจ้าประจ า  
และชนิดสินค้าจะเป็นประเภทโคเนื้อมีชีวิต  ซากโคเนื้อ และชิ้นส่วนโคเนื้อ มีจ านวนในการรับซื้อเนื้อโคเฉลี่ย 100 กิโลกรัม   
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ราคาในการซื้อขายจะถูกก าหนดด้วยผู้ขายเอง โดยร้อยละ 92.48 ใช้ปริมาณเนื้อแดง เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา ทั้งหมดใช้
วีธีตรวจสอบคุณภาพก่อนซื้อจากการประเมินด้วยสายตา เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์การแบ่งเกรดซากโค ระยะเวลาในการขนส่ง
สินค้าไปยังผู้ซื้อจะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซื้อขายซากโคมากที่สุดได้แก่ ปริมาณเนื้อแดง และ สายพันธุ์โค 
รองลงพิจารณาจาก ความสดของเนื้อ การตัดแต่งเนื้อโค ไขมันแทรก อายุโค ความนุ่มของเนื้อ และแหล่งที่มา  ร้อยละ 84.96, 

65.41, 61.65, 58.65, 56.39, 9.02  ตามล าดับ  

            กลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อรับซื้อสินค้า เจ้าของเขียงเนื้อทั้งหมดจะใช้การต่อรอง รองลงมาให้ความส าคัญกับความ
สมบูรณ์ของโคเนื้อ  การรับซื้อถึงแหล่งโคเนื้อ และความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ร้อยละ 92.48 , 84.96, 11.28 ตามล าดับ แหล่ง
รับซื้อซากและชิ้นส่วนโคเนื้อทั้งหมดจะจ าหน่ายให้พ่อค้าขายส่ง รองลงมาจ าหน่ายให้ ตลาดสดท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ร้อย
ละ 84.96 , 36.84  ตามล าดับ ส าหรับเนื้อโคทั้งหมดจะจ าหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและตลาดในท้องถิ่น ดังตารางที่ 13 

            ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเจ้าของโรงฆ่าส่วนมากแล้วจะเปิดเขียงเนื้อเพื่อจ าหน่ายเนื้อโคเพื่อระบายสินค้าและท าตลาดเองท าให้ผู้ประกอบการมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้บริโภคทั่วไปในท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซ้ือขายซากโคมากที่สุดได้แก่ ปริมาณเนื้อแดง และ สายพันธุ์
โค กลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อรับซ้ือสินค้า เจ้าของเขียงเนื้อทั้งหมดจะใช้การต่อรอง รองลงมาให้ความส าคัญกับความสมบูรณ์ของโคเนื้อ  การรับซื้อถึงแหล่งโค
เนื้อ และความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว สอดคล้องกับ โอภาสและคณะ(2552)   พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของซากโคเนื้อและชิ้นส่วนโคเนื้อส่วนใหญ่คือ
สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ อายุโค ลักษณะการตัดแต่งเนื้อโค   ความสดของเนื้อโค ลักษณะความนุ่มของเนื้อโค  
คิดเป็นร้อยละ 12.5 เท่ากัน  ส าหรับกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อรับซ้ือโคมีชีวิต ซากโคเนื้อ ส่วนใหญ่คือการใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับผู้ขาย คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 รองลงมา เทคนิคในการพูดคุยต่อรองราคา ร้อยละ 27.3  และ การเข้าไปรับซื้อถึงแหล่งเล้ียง ร้อยละ  9.1  สอดคล้องกับ 

    สว่าง (2546)   รายงานว่า ราคาเนื้อโค จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อโค กล่าวคือเนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกว่าเนื้อโค
คุณภาพทั่วไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึงเนื้อโคที่ 

เน้นความนุ่ม ความชุ่มฉ่ าและไขมันแทรกในกล้ามเน้ือเป็นส าคัญ เนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะได้มาจากโคที่มีระบบการเลี้ยงดูและมีปัจจยัที่เกี่ยวข้อง ท าให้เนื้อโคมี
คุณภาพสูง ดังนี้ 

1) สายพันธุ์โค โคเนื้อสายพันธุ์ตระกูลเมืองหนาว เช่นพันธุ์ชาร์โรเล่ส์  พันธุ์ลิมูซีน พันธุ์ซิ 

มเมนทอล จะให้เนื้อที่มีคุณภาพสูง โคเนื้อสายพันธุ์ตระกูลเมืองร้อน เช่น โคพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์บราห์มัน เนื่องจากมี

อัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่า มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมากกว่า เนื้อมีความนุ่มมากกว่า ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาด

ระดับสูง จึงมีราคาแพงกว่าเนื้อโคทั่วไป 

2) อายุ โคท่ีมีอายุน้อยกว่า จะให้เนื้อโคที่มีความนุ่มมากกว่าโคท่ีมีอายุมาก ราคาเนื้อโคท่ีมา 

จากโคอายุน้อยจะสูงกว่าเนื้อโคท่ีมาจากโคท่ีมีอายุมาก 

3) อาหารที่ใช้เลี้ยงโค โคท่ีเลี้ยงขุนด้วยอาหารข้น จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วกว่า ท าให้ 

เนื้อมีความนุ่มมากกว่าโคท่ีเลี้ยงด้วยอาหารหยาบเพียงอย่างเดียว 

4) ชิ้นส่วนของเนื้อ เนื้อโคแต่ละชิ้นส่วนจะมีความนุ่ม ความเหนียวแตกต่างกัน ชิ้นส่วนของ 

เนื้อโคที่มีความนุ่มมาก ได้แก่ เนื้อสันใน (Filet หรือ Tenderloin) เนื้อสันนอก (Loin) เนื้อ T-bone ชิ้นส่วนของเนื้อ

โคที่มีความนุ่มปานกลาง ได้แก่ เนื้อสะโพก (Round) เนื้อสันไหล่ (Chuck) ชิ้นส่วนของเนื้อโคที่มีความนุ่มน้อย ได้แก่ 

เนื้อน่อง (Shank) เนื้อพ้ืนท้อง (Flank) เนื้อเสือร้องไห้ (Brisket) เป็นต้น 
ส่วนเหลื่อมการตลาดและก าไรที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิถีการตลาดเนื้อโคได้รับ 
 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541) ได้ศึกษาส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดเนื้อโค ปี 2550 สรุปผลได้ดังนี้ 

1) พ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละ (กรณีซื้อโคมีชีวิตมาฆ่าช าแหละเอง) จะมีส่วนเหลื่อม 
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การตลาดมากที่สุดคือ 76.86 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนการตลาด 56.04 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 20.82 บาทต่อ

กิโลกรัม (ร้อยละ 16.77) หรือมีก าไร 2,168.47 บาทต่อวัน  

2) พ่อค้าขายส่งเนื้อโคช าแหละ จะมีส่วนเหลื่อมการตลาดรองลงมาคือ 58.18 บาทต่อกิโลกรัม  

มีต้นทุนการตลาด 44.53 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 13.65 บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 13.50) หรือมีก าไร 3 ,558.75 

บาทต่อวัน 

3) พ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละ (กรณีรับเนื้อโคจากพ่อค้าขายส่งเนื้อโคช าแหละมาขาย) จะมี 

ส่วนเหลื่อมการตลาด 11.30 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนการตลาด 6.24 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 5.06 บาทต่อ

กิโลกรัม (ร้อยละ 4.67) หรือมีก าไร 330.26 บาทต่อวัน  

4) พ่อค้ารวบรวมโคมีชีวิต จะมีส่วนเหลื่อมการตลาดน้อยท่ีสุด คือ 3.31 บาทต่อกิโลกรัม มี 

ต้นทุนการตลาด 0.96 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 2.35 บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 4.88) หรือมีก าไร 4 ,958.47 บาท

ต่อครั้ง 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบการเขียงเนื้อ                      n = 133 

รายละเอียด                             จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

     ชาย 113 84.96 

     หญิง 20 15.04 

2. อายุ (ปี)   

     อายุเฉลี่ย   49.6 - 

     น้อยกว่า 30 ปี 1 0.75 

     30 - 39 ปี 13 9.77 

     40 - 49 ปี 67 50.38 

     50 - 60 ปี 52 39.09 

     มากกว่า 60 ปี - - 

3. การศึกษา   

     ไม่ได้ศึกษา - - 

     ประถมศึกษาต้น 28 21.05 

     ประถมศึกษาปลาย 46 34.58 

     มัธยมศึกษาต้น 34 25.56 

     มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 25 18.79 



 65 

     ปวส./อนุปริญญาตร ี  -  - 

     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  -  - 

4. สถานะการรับรองของเขียงเนื้อ   

     ได้รับการรับรองเขียงสะอาดจากกรมปศุสัตว์                          130 97.74 

     ไม่ได้รับการรับรอง                         3 2.26 

5. จ านวนวันจ าหน่ายต่อสัปดาห์(วันต่อสัปดาห์)   

     ทุกวันยกเว้นวันพระ                        6 - 

   

   

   

 
 

  
 
 

 
ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ประกอบการเขียงเนื้อ(ต่อ)                 n = 133 
รายละเอียด                     จ านวน ร้อยละ 

6. สถานะการรับรองของเขียงเนื้อ   

     ได้รับการรับรองเขียงสะอาดจากกรมปศุสัตว์ 130 97.74 

     ไม่ได้รับการรับรอง 3 2.26 

7. จ านวนวันจ าหน่ายต่อสัปดาห์(วันต่อสัปดาห์)   

     ทุกวันยกเว้นวันพระ 6 - 

8. ช่วงเวลาเปิดจ าหน่าย (นาฬิกา)   

เร่ิม   

    ต่ าสุด 04.00 - 

    สุงสุด 05.00 - 

    เฉลี่ย 04.30 - 

สิ้นสุด   

    ต่ าสุด 20.00 - 

    สุงสุด 22.00 - 

    เฉลี่ย 21.00 - 

 

     
 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ                                      n = 133 
รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

 
1. สถานะเจ้าของเขียงเนื้อ 
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 เจ้าของโรงฆ่าเอง 98 73.68 

 ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงฆ่า 35 26.32 

2. ประเภทการจ าหน่าย   

    ขายส่ง - - 

    ขายปลีก 25 18.79 

    ขายส่ง-ปลีก 108 81.20 

3. ภูมิล าเนาของเจ้าของเขียง   

เป็นคนในพื้นที่ 130 97.74 

นอกพื้นที่ 3 2.26 

   

ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ (ต่อ)                                 n = 133 

รายละเอียด                 จ านวน ร้อยละ 

4. ลักษณะของกิจการ 

    บุคคลธรรมดา                                                  133                              100 

    ห้างหุ้นส่วน 

    บริษัทจ ากัด 

5. ระยะเวลาด าเนินกิจการ(ปี) 

    ต่ าสุด                                                              2                                  - 

    สุงส ุ                                                              15                                 - 

    เฉลี่ย                                                             7.5                                 - 

6. จ านวนเงินในการลงทุนกิจการ (บาท)   

    ต่ าสุด 50,000 - 

    สุงสุด 200,000 - 

    เฉลี่ย 150,000 - 

7. แหล่งที่มาของเงินลงทุน   

เงินตนเอง 98 73.68 

กู้ยืม 35 26.32 

8.มูลค่ารวมในการรับซื้อแต่ละคร้ังของพ่อค้าขายปลีก(บาทต่อคร้ัง)   

    ต่ าสุด   

    สุงสุด   

    เฉลี่ย   

9.จ านวนเงินทุนหมุนเวียน(บาทต่อคร้ัง)   

    ต่ าสุด 30,000 - 

    สุงสุด 100,000 - 

    เฉลี่ย 50,000 - 
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10. พื้นที่เข้าไปรับซื้อเนื้อ / ซากโค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

          ซ้ือเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นภูมิล าเนาของตนเอง 118 88.72 

          บริเวณใกล้เคียง 15 11.28 

          ไม่จ ากัดพื้นที่เข้าไปซื้อ - - 

 

 

 

 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                        n =133 
รายละเอียด      จ านวน ร้อยละ 

11. ลักษณะของการซ้ือขาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

          ซ้ือจากผู้ขายเจ้าประจ า เท่านั้น                                                                             133 100 

          ซ้ือจากผู้ขายเจ้าประจ า ในพื้นที่                                                                            - - 

          อื่นๆ - - 

12. ประเภทสินค้าที่รับซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    โคเนื้อมีชีวิต 99 74.44 

    ซากโคเนื้อและชิ้นส่วนโคเนื้อ 87 65.41 

    โคเนื้อมีชีวิต ซากโคเนื้อและชิ้นส่วนโคเนื้อ 133 100 

     อื่นๆ เช่น กระดูก  หนัง ไขมัน - - 

13. จ านวนในการรับซื้อชิ้นส่วนโคเนื้อในแต่ละคร้ัง(กิโลกรัมต่อครั้ง)   

    ต่ าสุด 50 - 

    สุงสุด 150 - 

    เฉลี่ย 100 - 

14. การก าหนดราคาในการซ้ือขาย   

         ก าหนดโดยผู้ซ้ือ - - 

         ก าหนดโดยผู้ขาย 133 100 

         มีราคากลาง - - 

15. เกณฑ์ในการก าหนดราคาซ้ือขายซากโคช าแหละและชิ้นส่วนเน้ือโค   

ไม่ม ี - - 

มี   

- ความนุ่ม 10 7.52 

- ปริมาณไขมันแทรก - - 

- ปริมาณเนื้อแดง 123 92.48 
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ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                        n =133 
รายละเอียด      จ านวน ร้อยละ 

16. วีธีการตรวจสอบคุณภาพของซากโคช าแหละและชิ้นส่วนเน้ือโคก่อนซื้อ   

    ประเมินด้วยสายตา 133 100 

    มีเกณฑ์ในการสุ่มตรวจ - - 

    อื่นๆ - - 

17. ระบบการแบ่งเกรดซากดคช าแหละและชิ้นส่วนเน้ือโค   

ไม่ม ี 133 100 

มี - - 

18.ระยะเวลาโดยเฉลี่ยก่อนส่งสินค้าไปยังพ่อค้าในระดับต่อไป(วัน)   

ต่ าสุด 1 - 

สูงสุด 1 - 

เฉลี่ย 1 - 

19. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซากโค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

สายพันธุ์โค 133 100 

ไขมันแทรกในกล้ามเน้ือ 82 61.65 

อายุโคเนื้อ 78 58.65 

แหล่งที่มา 12 9.02 

การตัดแต่งเนื้อโค 87 65.41 

ความสดโคเนื้อ 113 84.96 

ความนุ่มของเนื้อโค 75 56.39 

ปริมาณเนื้อในซาก 133 100 

20. กลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อรับซ้ือโคเนื้อมีชีวิต ซากโคเนื้อ และชิ้นส่วนโคเนื้อ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

    การต่อรอง 133 100 

    ให้ความส าคัญกับความสมบูรณ์ของโคเนื้อ 123 92.48 

    ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว 15 11.28 

    รับซ้ือถึงแหล่งเล้ียงโค 113 84.96 

 
 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ (ต่อ)                                         n =133 
รายละเอียด      จ านวน ร้อยละ 

21. แหล่งที่รับซื้อซากโคเนื้อและชิ้นส่วนโคเนื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
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    พ่อค้าขายส่งช าแหละ 133 100 

    ตลาดสดท้องถิ่น 113 84.96 

    ตลาดสดนอกท้องถิ่น 49 36.84 

    ตลาดต่างประเทศ - - 

22. แหล่งรับซื้อเนื้อโคช าแหละ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

โรงงานแปรรูปเนื้อโค - - 

ตลาดสดท้องถิ่น 133 100 

ห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น - - 

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 85 63.91 

โรงแรม/รีสอร์ท 12 9.02 

ผู้บริโภคทั่วไป 133 100 
 

 
 
 

2.7   ข้อมูลผู้บริโภค 
     2.7.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65.84  เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 45.6  ปี ส่วนมากร้อยละ 25.47  เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 77.33 มีอาชีพหลักในการท านา และร้อยละ 68.63 เป็นบุคคลธรรมดา ดังตารางที่ 14 

     2.7.2   จ านวนและร้อยละข้อมูลผู้บริโภค 

             ผู้บริโภค ร้อยละ 70.81  มีการซื้อเนื้อโคน้อยกว่า 500  บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 72.98 ซื้อจากตลาดสดท้องถิ่น รองลงมา
พ่อค้าขายปลีก และพ่อค้าขายส่ง ร้อยละ 22.36, 4.66 ตามล าดับ ประเภทเนื้อโคที่ซื้อส่วนมากร้อยละ 99.69 ซื้อเนื้อสะโพก 
รองลงมาเนื้อสันใน สันนอกตอนหน้า  เนื้อคอ/สัน เนื้อสันนอกตอนกลางเนื้อน่องและหลัง เสือร้องไห้   เนื้อพับนอก เนื้อพับ
ใน  ซี่โครง และเนื้อใบพาย  ร้อยละ 97.83, 97.83, 97.83, 94.41, 92.55, 91.30, 90.06, 60.56, 59.63, 57.45, 53.42 ตามล าดับ  ราคา
สินค้าจะถูกก าหนดโดยผู้ขาย  เมนูอาหารที่ประกอบจากเนื้อโคส่วนมากร้อยละ 99.38 จะท าลาบ รองลงมา ต้มเนื้อ กระเพรา 
อ่อม   ย่าง  เนื้อแดดเดียว ลวกเนื้อ และอ่ืนๆร้อยละ 97.83  , 91.61, 89.75, 88.51, 79.19, 78.26, 56.52  ตามล าดับ ราคาอาหารที่
ประกอบจากเนื้อโคร้อยละ 79.19 มีราคาระหว่าง 31-50 บาทต่อเมนู  ร้อยละ 91.61 เป็นลูกค้าในท้องถิ่น ดังตารางที่ 15 

     2.7.3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโค 

     2.7.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก 

ที่สุด  ประเด็น   ขบวนการเก็บรักษา  = 4.65   ความสดของเนื้อ   = 4.72   และปริมาณไขมันแทรก  = 4.51  ความคิดเห็นในระดับมาก  ประเด็น 

แหล่งที่มาของเนื้อโค  = 3.80   พันธุ์โค  = 4.20  วิธีการฆ่าโค  = 3.92  วิธีการแปรสภาพ  = 3.65  การตัดแต่งซาก  = 4.25  การแยกชนิด

สินค้า  = 4.22  ความนุ่มของเนื้อ   = 4.40  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือเนื้อโค ในระดับมาก   = 
4.23  

2.7.3.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคด้านช่องทางการจ าหน่าย 
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ในระดับมาก ประเด็น  สถานที่จ าหน่ายหาง่ายและสะดวก  = 4.45   ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่าย  = 4.35  ลักษณะและวิธีการ

ในการจัดส่งสินค้า  = 3.51  ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า  = 4.00  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ช่องทางการจ าหน่าย  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการ

ซ้ือเนื้อโค ในระดับมาก   = 4.00 

      2.7.3.3 ปัจจัยด้านราคา 

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคด้านราคา 

ในระดับมากที่สุด ประเด็น        มีส่วนลดราคา    = 4.51     ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ  = 4.69     ระยะเวลาในการให้เครดิต  = 4.52  

โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ราคาจ าหน่าย  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือเนื้อโค ในระดับมากที่สุด   = 4.57 
 
 
 
       2.7.3.4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด   

           ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก ประเด็น  การโฆษณา   = 3.62    

การประชาสัมพันธ์    = 3.65     และ การให้ค าแนะน าสินค้าของพนักงานขาย  = 3.52  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการตลาด  จะ

มีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือเนื้อโค ในระดับมาก   = 3.59   ดังตารางที่ 16 
             ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะซ้ือเนื้อโคจากตลาดท้องถิ่นในจ านวนราคาที่น้อยกว่า 500  บาทต่อครั้ง เนื่องจากราคาเนื้อโคมีราคา
ค่อนข้างแพงกิโลกรัมละ 300  บาท ประกอบกับสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคมีความสะดวกในการซ้ือจึงท าให้ผู้บริโภคไม่ได้ซ้ือเนื้อเพื่อกักตุนไว้มาก โดย
ประเภทของเนื้อที่ซื้อเป็นเนื้อสะโพกซ่ึงมีราคาถูกกว่าเนื้อสันใน      เพื่อประกอบอาหารเมนูพื้นบ้านตามวัฒนธรรมการกินของคนอีสาน เช่น ลาบ   ต้ม   
อ่อม ฯลฯ   สอดคล้องกับ โอภาสและคณะ(2552)   พบว่าประเภทเนื้อโคที่ผู้บริโภคซ้ือมากที่สุดคือเนื้อสะโพกคิดเป็นร้อยละ 75.0  รองลงมาเนื้อสันใน
คิดเป็นร้อยละ 25.0  ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคผู้บริโภคเห็นว่า ความสดของเนื้อ  การเก็บรักษา และ ไขมันแทรก จะมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเนื้อโคมากที่สุด   ปัจจัยด้านราคา  ผู้บริโภคเห็นว่า ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ การมีส่วนลดราคา และระยะเว ลาในการให้
เครดิตจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเนื้อโคมากที่สุด  สอดคล้องกับ โอภาสและคณะ(2552)   พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซ้ือเนื้อโคของ

ผู้บริโภคมากที่สุดคือ ความสดของเนื้อ  = 5.00       
              ทิพวรรณและคณะ(2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการซ้ือเนื้อโคเฉลี่ย 
1.4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซ้ือผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเฉลี่ย 0.7 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ มีวีธีการเลือกซ้ือโดยใช้ประสาทสัมผัสและเลือกซ้ือเนื้อโคในตลาด สด
เนื่องจากมีความสะดวกในลักษณะซ้ือแบบตัดแบ่งชั่งกิโล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือได้แก่ ปัจจัยการเลือกซ้ือทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย ความสะอาดปลอดภัยของเนื้อและผลิตภัณฑ์ ความนุ่ม/ลักษณะการสัมผัส คุณค่าทางอาหาร การเก็บรักษา คุณภาพด้านกลิ่น 
สี อายุสินค้า ตราหรือยี่ห้อสินค้า ชิ้นส่วนเนื้อ การมีไขมันแทรก ที่มาของแหล่งผลิต ลักษณะบรรจุภัณฑ์ การรับรองจากองค์กร/หน่วยงาน และความ
หลากหลายในการน าไปประกอบอาหาร ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ยิ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกทางด้านผลิตภัณฑ์มากเท่าใดก็
จะยิ่งมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในปริมาณที่สูงกว่ากลุ่มที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกทางด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่า ส่วนปัจจั ยส่วนประสมทาง
การตลาดอื่น ๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออย่างมีนัยส าคัญที่ร้อยละ 90 
           ประเภทของร้านอาหารที่ไปรับประทานเป็นประจ า พบว่า ร้านสเต็กพบมากที่สุด รองลงไปเป็นร้านก๋วยเต๋ียวเนื้อโค ร้านหมูย่างเกาหลี และ
ร้านอาหารไทย ตามล าดับ สถานที่ตั้งของร้านอาหารที่รับประทานเป็นประจ าพบว่า เป็นร้านอาหารทั่วไปมากที่สุด รองลงไปเป็นร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารในโรงแรม ตามล าดับ 
            ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเลือกรับประทานเน้ือโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคคุณภาพ เมื่อไปรับประทานนอกบ้าน พบว่าปัจจัยที่ให้
ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ รสชาติและความอร่อย รองไปเป็นความสะอาดของร้าน ความสะดวกในการเดินทาง ความนุ่มของเนื้อโค การบริการ 
ใกล้เคียงกับความหลากหลายของรายการอาหาร ส าหรับการลดแลกแจกแถมเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคคุณภาพให้ความส าคัญ
ในการเลือกรับประทานน้อยที่สุด  ปัญญาและธ ารง (2552)  ได้ศึกษาลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย พบว่า 
 

1.  โครงสร้างตลาดเนื้อโคในประเทศสามารถ จ าแนกออกได้เป็น 3 ระดับ คือ  

(1) ตลาดระดับสูง กลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ ภัตตาคาร 

ห้องอาหารและโรงแรมต่าง ๆ เป็นตลาดที่เน้นเนื้อที่มีความนุ่มและมีไขมันแทรกเป็นส าคัญ เนื้อ

โคในประเทศมีประมาณ ร้อยละ 1 ของปริมาณเนื้อโคในประเทศ ซึ่งด าเนินโดยธุรกิจหลัก 2 

แห่ง คือ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ ก.ร.ป.กลาง โพนยางค า จ ากัด และสหกรณ์ โคเนื้อ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ ากัด  

(2) ตลาดระดับกลาง ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารทั่วไป ตลาดสด หรือตลาดเนื้อเขียง มี

ช่องทางการจ าหน่ายมากที่สุด เกือบร้อยละ 60 ของปริมาณเนื้อที่ผลิตได้ในประเทศ เนื้อโค

เหล่านี้ใช้ประกอบอาหารแบบไทย ๆ คุณภาพเนื้อไม่เน้นความนุ่มและไขมันแทรก ได้แก่โคพันธุ์

พ้ืนเมืองที่มีโครงร่างใหญ่และโคลูกผสมบราห์มัน 

(3) ตลาดระดับล่าง ได้แก่ ตลาดลูกชิ้น มีความต้องการเนื้อโคประมาณ ร้อยละ 40 ของปริมาณ

เนื้อท่ีเข้าสู่ตลาด ได้แก่ โคพ้ืนเมือง โคปลดระวาง และโคชายแดนน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

2 .  การไหลของข้อมูลสารสนเทศจากความต้องการของผู้บริโภคสู่ต้นน้ า ในตลาดระดับสูง ความ 
ต้องการของผู้บริโภคจะผ่านจากช่องทางแหล่งจ าหน่ายเนื้อไปยังกลุ่มท าธุรกิจแปรรูปเนื้อจากโคมีชีวิตเป็นเนื้อโค และส่งต่อไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโค
ต้นน้ า ส่วนในตลาดระดับกลางและล่าง ความต้องการเนื้อจากปลายทาง จะผ่านกระบวนการจัดการของกลุ่มธุรกิจแปรรูปเนื้อจากโคมีชีวิตเป็นเนื้อโค 
แล้วอาศัยพื้นฐานการเลี้ยงโคของกลุ่มต้นน้ าและกลไกจัดการตลาดโคมีชีวิตผ่านตลาดนัด โค-กระบือ น ามาแปรสภาพความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงการ
สื่อสารไปไม่ถึงเกษตรกรต้นน้ า 

3. การไหลวัตถุดิบจากต้นน้ าไปสู่สินค้า และผู้บริโภคปลายน้ า เส้นทางเดินของโคมีชีวิตจากกลุ่มผู้ 

เลี้ยงต้นน้ าไปสู่ผู้บริโภคปลายทางใช้เวลานาน หากเริ่มนับตั้งแต่การน าลูกโคแรกเกิด ซึ่งเป็นโคเพศเมีย 1 ตัวใช้

เวลาเลี้ยง จัดการวัตถุดิบและสินค้า ประมาณ 2–3 ปี จึงจะเริ่มให้ลูกตัวที่ 1 และโคลูกต้องใช้เวลาเลี้ยงอีก 1-2 ปี 

จึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเนื้อ หากเป็นเนื้อโคที่เข้าสู่ตลาดกลางจะใช้เวลาสั้นมากเมื่อแปรสภาพเป็นเนื้อแล้ว 

เนื่องจากต้องจ าหน่ายให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 วัน เพราะตลาดต้องการเนื้อที่มีคุณภาพของความสด ส่วนตลาด

ระดับสูง เนื้อโคจะเข้าสู่กระบวนการบ่มเนื้อ ระหว่าง 7-28 วัน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตัดแต่ง ให้ได้ชิ้นส่วน

ตามความต้องการ การบ่มเนื้อจะช่วยเพ่ิมความนุ่มให้แก่เนื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มโคสายเลือดยุโรปและบราห์มัน

เลือดสูง 
 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโคเนื้อจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคผ่านธุรกิจฆ่าช าแหละซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตลาดค้าส่งและค้าปลีก สามารถ
สรุปได้คือ ระบบลอจิสติกส์ของตลาดระดับกลาง อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการวางแผนร่วมกัน เกิดภาระของต้นทุนการขนส่งหลายครั้ง ท าให้
ต้นทุนการบริหารจัดการลอจิสติกส์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาโคมีชีวิตของเกษตรกรต้นน้ ามีราคาต่ า ส่วนตลาดระดับบน มีลักษณะเดียวกัน หากแต่มีหน่วย
ธุรกิจเข้ามาด าเนินวางแผน จัดการผลิต และส่งมอบจากเกษตรกรระดับต้นน้ า สู่ผู้ขุนกลางน้ าและการจัดการแปรสภาพและจ าหน่ายเนื้อโคที่ปลายน้ า
เดียวกันในรูปสหกรณ์ ท าให้กระบวนการจัดการของโซ่อุปทานของตลาดระดับบน สามารถวางระบบการสืบย้อนกลับ (traceability) ไว้ทุกขั้นตอน  
สุรชัย (2546  ) รายงานว่า   ปริมาณการบริโภคเนื้อโคของประเทศ จะหามาได้จากข้อมูลจ านวนโคที่เข้าโรงฆ่า น้ าหนักซากโค ซ่ึงมีประมาณ 50-58 % 
ของน้ าหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง (เนื้อเซาะ) ที่ได้จาการช าแหละตัดแต่งจะเท่ากับ 80-85 % ของน้ าหนักซาก (40-46 % ของน้ าหนักโคมีชีวิต) 
ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงที่ได้จากการตัดแตงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของโคที่เข้าฆ่า ดังนั้นเมื่อทราบปริมาณเนื้อแดงที่ผลิต
ได้ทั้งปี ก็ย่อมค านวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อโคได้ 
 แต่เนื่องจากประเทศไทยมีโรงฆ่าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่มาก ประกอบกับจ านวนโคที่แจ้งขออนุญาตฆ่าหรือมีใบอาชญาบัตรการฆ่านอ้ย
กว่าที่ถูกฆ่าจริง ทั้งนี้มีรายงานว่าจ านวนโคที่ถูกฆ่าจริงสูงกว่าการขออนุญาตฆ่าประมาณ 2-2.5 เท่า ดังนั้นจากจ านวนโคที่ขออนุญาตฆ่า 0.546 ล้านตัว
ในปี 2552 จะเป็นจ านวนโคที่ฆ่าจริง ประมาณ 1.256 ล้านตัว 
 จากการวิเคราะห์จ านวนเนื้อโคที่บริโภคภายในประเทศที่เข้าโรงฆ่าประมาณ 1.256 ล้านตัว ซ่ึงเป็นโคเนื้อที่เลี้ยงภายในประเทศ จ านวน 
1.236 ล้านตัว และโคนม จ านวน 0.02 ล้านตัว สามารถจ าแนกปริมาณการบริโภคตามประเภทโคมีชีวิตดังนี้ 

1) ตลาดระดับล่าง เนื้อโคส าหรับตลาดระดับล่างมาจากโคพันธุ์พ้ืนเมืองและโคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง 
ประมาณ 0.650 ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ย ตัวละ 300 กิโลกรัม ผลิตเนื้อแดงได้ 120 กิโลกรัมต่อตัว) ผลิตเนื้อได้ 78,000 ตัน แม่โคนมปลดระวางประมาณ 
0.02 ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 400 กิโลกรัม ผลิตเนื้อแดง 152 กิโลกรัมต่อตัว) ผลิตเนื้อได้ 3 ,040 ตัน โคลูกผสมพันธุ์บราห์มันประมาณ 0.214 
ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 400 กิโลกรัม ผลิตเนื้อแดง 160 กิโลกรัมต่อตัว) ผลิตเนื้อได้ 34 ,240 ตัน รวมเป็นโคทั้งหมด 0.884 ล้านตัว ผลิตเนื้อโค
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ส าหรับตลาดระดับล่างทั้งหมดประมาณ 115,280 ตัน หรือประมาณ 63.7 % ของเนื้อโคที่ใช้บริโภคภายในประเทศทั้งหมด 

2) ตลาดระดับกลาง เนื้อโคส าหรับตลาดระดับกลางมาจากโคมัน และโคขุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสม 
พันธุ์บราห์มัน และโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เล้ียงโคขุน โดยมาจากโคลูกผสมในประเทศที่เลี้ยงขุนระยะ 4-6 เดือน ประมาณ 
0.148 ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 450 กิโลกรัม ผลิตเนื้อแดง 193 กิโลกรัมต่อตัว) ผลิตเนื้อได้ 28 ,560 ตัน โคพันธุ์ลูกผสมพันธุ์บราห์มันและชาร์โร
เล่ส์ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี จ านวน 0.214 ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ย ตัวละ 400 กิโลกรัม ผลิตเนื้อแดง 160 กิโลกรัมต่อตัว) ผลิตเนื้อได้ 34 ,240 ตัน รวมเป็น
โคทั้งหมด 0.362 ล้านตัว ผลิตเนื้อโคเพื่อส่งตลาดระดับกลางประมาณ 62 ,800 ตัน หรือประมาณ 34.8 % ของเนื้อโคที่ใช้บริโภคภายในประเทศ
ทั้งหมด 

3) ตลาดระดับสูง เนื้อโคส าหรับตลาดระดับสูงมาจากโคขุนคุณภาพสูง ซึ่งมาจากโคขุนสหกรณ์ 

ปศุสัตว์  โพนยางค า (Thai-French Beef) ประมาณ 7,000 ตัวต่อปี สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน (KU-Beef) 

ประมาณ 2,400 สหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง ประมาณ 600 ตัวต่อปี รวมเป็นโคทั้งหมด 10 ,000 ตัว ผลิตเนื้อโค

ส าหรับตลาดระดับสูงประมาณ 2,600 ตัน หรือประมาณ 1.4 % ของเนื้อโคที่ใช้บริโภคภายในประเทศทั้งหมด 

รวมทั้งเนื้อโคแช่เย็น แช่แข็ง น าเข้าจากต่างประเทศ ใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 2 ,000 ตันหรือประมาณ 

1.1 % รวมประมาณ 2.5 % ของเนื้อโคท่ีใช้บริโภคภายในประเทศทั้งหมด 
 จากแหล่งที่มาของเนื้อโคส าหรับตลาดระดับล่าง ตลาดระดับกลาง และตลาดระดับสูง ดังกล่าว รวมเป็นจ านวนเนื้อโคทั้งหมดจ านวน 
182,680 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรของประเทศไทย จ านวน 64 ล้านคน เฉลี่ยความต้องการบริโภคเนื้อโคประมาณ 2.85 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา บริโภคสูงถึง 43.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เกาห ลีใต้ 12.3 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี และฟิลิปปินส์ 4.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซ่ึงถือว่ามีปริมาณการบริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศดังกล่าว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ประเทศไทยมีเน้ือสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น ปลา ไก่ สุกร ให้เลือกบริโภคได้ และราคาไม่แพง หรืออาจเป็นเพราะความเชื่อเร่ืองศาสนา  
 
ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้บริโภค                                    n = 322 
 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 110 34.16 

 หญิง 212 65.84 

2. อายุ (ปี)   

 อายุเฉลี่ย 45.6 - 

 น้อยกว่า 30 ปี 35 10.87 

 30 - 39 ปี 102 31.67 

 40 - 49 ปี 144 44.72 

 50 - 60 ปี 26 8.07 

 มากกว่า 60 ปี 15 4.66 

3. การศึกษา   

 ไม่ได้ศึกษา - - 

 ประถมศึกษาต้น 34 10.56 

 ประถมศึกษาปลาย 82 25.47 

 มัธยมศึกษาต้น 21 6.52 
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 มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 22 6.83 

 ปวส./อนุปริญญาตร ี 38 11.80 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 25 7.76 

4. อาชีพหลัก   

 ท านา 249 77.33 

 ท าไร ่ 15 4.66 

 ท าสวน - - 

 ค้าขาย 58 18.01 

 ธุรกิจตลาดนัดโค - - 

6. ลักษณะของผู้บริโภค   

 บุคคลธรรมดา        221 68.63 

 ห้างหุ้นส่วน 
 บริษัทจ ากัด 

     - - 

 ผู้ประกอบการภัตตาคารหรือร้านอาหาร      101 31.37 

   

 
ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ                                       n = 322 
รายละเอียด                        จ านวน                                     ร้อยละ 

 
1.มูลค่าการซ้ือเนื้อโคเฉลี่ยต่อคร้ัง (บาทต่อคร้ัง) 

  

น้อยกว่า 500                                                            228  70.81 

501-1000                                                                 69  21.43 

 มากกว่า 1,000                                                          35 
 ต่ าสุด 300    สูงสุด 2500     เฉลี่ย   550 

 10.87 

2. แหล่งที่ซ้ือเนื้อโค(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พ่อค้าขายส่ง                                                                15                        4.66 

พ่อค้าขายปลีก                                                              72                       22.36 

ตลาดสดนอกท้องถิ่น                                                         -                                  - 

ตลาดสดท้องถิ่น                                                             235                     72.98 

3. ประเภทของเนื้อโคที่ซ้ือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

เนื้อคอและสัน         315                 97.83 

สันนอกตอนหน้า         315 97.83 

สันนอกตอนกลาง         304 94.41 

เนื้อสันใน         320 99.38 

เนื้อสะโพก 321 99.69 

เสือร้องไห้ 294 91.30 

ซ่ีโครง 185 57.45 
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เนื้อพับใน 192 59.63 

เนื้อพับนอก 195 60.56 

เนื้อลูกมะพร้าว 290 90.06 

เนื้อใบพาย 172 53.42 

เนื้อน่องหน้าและหลัง 298 92.55 

4.การก าหนดราคาในการซ้ือเนื้อโค   

ก าหนดโดยผู้ซ้ือ     -     - 

ก าหนดโดยผู้ขาย     322    100 

มีราคากลาง    -    - 

5. เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคาซ้ือขาย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ไม่ม ี     322     100 

   

ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ(ต่อ)                                n = 322 

รายละเอียด จ านวน                                     ร้อยละ 

6.อันดับอาหารที่ประกอบจากเนื้อโค   

ลาบ 320 99.38 

ต้ม 315 97.83 

ย่าง 285 88.51 

อ่อม 289 89.75 

เนื้อแดดเดียว 255 79.19 

ลวก 252 78.26 

กระเพราเนื้อ 295 91.61 

อื่นๆ 182 56.52 

7. ราคาอาหารที่ประกอบจากเนื้อโค (บาทต่อเมนู)   

 น้อยกว่า 30 30 9.32 

 31-50 255 79.19 

 มากกว่า   50 
 ต่ าสุด  30  สูงสุด   80   เฉลี่ย  50 

                                37      11.49 

8. ประเภทลูกค้าที่สั่งอาหารจากเนื้อโค   

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ - - 

นักท่องเที่ยวในประเทศ 27 8.39 

ลูกค้าภายในท้องถิ่น 295 91.61 

อื่นๆ 
 

- - 
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ตารางที่ 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโค                  (n=322) 
                              
รายละเอียด 

ค่าสถิติ  
แปลความหมาย  S.D 

1  ปัจจัยด้านผลิตภัณณ์ 4.23 0.65 มาก 
1.1 แหล่งที่มาของเนื้อโค 3.8 0.72 มาก 
1.2 พันธุ์โคเนื้อ 4.2 0.57 มาก 
1.3 วิธีการฆ่า 3.92 0.55 มาก 
1.4 วิธีการแปรสภาพ 3.65 0.57 มาก 
1.5 ขบวนการเก็บรักษาก่อนถึงมือผู้ซื้อ 4.65 0.72 มากที่สุด 
1.6 การตัดแต่งซากโคเนื้อ 4.25 0.75 มาก 
1.7 การแยกชนิดสินค้าออกเป็นกลุ่ม 4.22 0.72 มาก 
1.8 ความสดของเนื้อโค 4.72 0.59 มากที่สุด 
1.9  ปริมาณไขมันแทรกในเนื้อโค 4.51 0.55 มากที่สุด 
1.10 ความนุ่มของเนื้อโค 4.40 0.57 มาก 
2  ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.00 0.72 มาก 
2.1 สถานที่จ าหน่ายหาได้ง่ายและสะดวก 4.45 0.75 มาก 
2.2 ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่าย 4.35 0.72 มาก 
2.3 ลักษณะและวิธีการในการจัดส่งสินค้า 3.51 0.57 มาก 
2.4 ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 4.00 0.56 มาก 
3 ปัจจัยด้านราคา 4.57 0.57 มากที่สุด 
3.1 มีส่วนลดราคา 4.51 0.72 มากที่สุด 
3.2 ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ 4.69 0.69 มากที่สุด 
3.3 ระยะเวลาในการให้เครดิต 4.52 0.75 มากที่สุด 
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 3.59 0.57          มาก 
4.1 การโฆษณา 3.62 0.55          มาก 
4.2 การประชาสัมพันธ์ 3.65 0.59          มาก 
4.3 การให้ค าแนะน าสินค้าของพนักงานขาย 3.52 0.75          มาก 

 
                จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อ เร่ิมจากเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อขายพ่อแม่พันธุ์กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขายโคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ซ่ึงจะน าโคไปขุนก่อน 2-6 เดือนก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ซ่ึงเมื่อช าแหละก็จะน าซากโคที่ได้ส่งผู้ค้าส่งเนื้อ
โค ซ่ึงจะน าไปตัดแต่งกระจายให้ผู้ค้าปลีกต่อไป ในกรณีของเนื้อโคคุณภาพสูงเมื่อช าแหละแล้วต้องน าเนื้อโคที่ได้ไปบ่มเน้ือจนได้คุณภาพ ก่อนที่ผู้ค้าส่งเนื้อโค
จะน าไปตัดแต่งจ าหน่ายต่อไป รูปแบบกิจกรรมนี้มี ประมาณร้อยละ 66 ของปริมาณความต้องการเนื้อโคทั้งประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 34 นั้น ประมาณการว่า
เป็นการฆ่าโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งมักช าแหละขายในตลาดท้องถิ่น เป็นเนื้อโคคุณภาพธรรมดา และเนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง จึงมีการส่งออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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            กลุ่มต้นน้ าประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้ค้าโคขุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงฆ่าสัตว์ ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนทั้ง
คุณภาพสูงและต่ า ผู้บริโภค ดังรายละเอียด ดังนี้ 1) เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้สูงท าหน้าที่ผลิตปู่-ย่าพันธุ์ ลูกผสมโดยใช้น้ าเช้ือจาก
ต่างประเทศมาผสมเทียม เมื่อได้ลูกโครุ่นปู่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูงจะเก็บไว้  รีดน้ าเชื้อขาย หรือใช้ผสมกับย่าพันธุ์ที่มีอยู่ เมื่อได้ลูกตัวผู้ก็ขายเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูง 
ส่วนลูกตัวเมีย อาจเก็บไว้เพื่อขยายฝูงหรือขายให้เกษตรกรรายอื่นๆไปเลี้ยงต่อ 2) ผู้เลี้ยงโคเนื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เลี้ยงรายย่อย ได้แก่ เกษตรกรทั่วไปที่มี
ความสนใจที่เลี้ยงโคขุนและมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายโคขุนให้แก่ผู้ค้าทั่วไป ถ้าหากได้ราคาดีกว่ าหรือใกล้เคียงกับ
ราคาที่จ าหน่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโคขุนที่ไม่ได้คุณภาพตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ผู้เล้ียงก็จะคัดทิ้งและจ าหน่ายเป็นโคทั่วไป ผู้เล้ียง
โคขุนรายใหญ่ เป็นเกษตรกรที่มีฐานะดีและมีการลงทุนท าฟาร์มเลี้ยงโคขุน เพื่อเป็นการค้าอย่างจริงจัง และมักจะมีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อควบคู่ไปกับการ
เล้ียงโคเนื้อขุนด้วย โดยบางรายมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของบริษัท และประกอบกิจการแบบครบวงจร มีโรงฆ่าช าแหละที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นผู้
จ าหน่ายหรือขายส่งเนื้อโคช าแหละด้วย ผลผลิตโคขุนของฟาร์มขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ด าเนินธุรกิจด้านการตลาดเอง ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้แกพ่่อค้าโคขุน ส่วนโค
ที่ไม่ได้คุณภาพจะถูกคัดทิ้ง และน าไปขุนเป็นโคทั่วไปจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าโคเนื้อ ท้องถิ่น 3) ตลาดนัดโคกระบือเป็นแหล่งซ้ือขายโคเนื้อที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร
มากที่สุด เป็นกลไกส าคัญที่เกษตรกรใช้ส าหรับจัดหาโคส าหรับน าไปเลี้ยง ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางส าคัญในการระบายโคของพ่อค้าคนกลาง ที่ตระเวร
รับซ้ือโคจากเกษตรในหมู่บ้านต่างๆมาจ าหน่าย ทั้งยังเป็นแหล่งจัดหาโคเนื้อของพ่อค้าโคขุนรวมไปถึงการจัดหาโคเนื้อ เพื่อเข้าโรงฆ่าของพ่อค้าส่งเนื้อ โคอีก
ด้วย จากรายงานของกรมปศุสัตว์ ตลาดนัดโคกระบือมีทั้งสิ้น 175 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101แห่ง ภาคเหนือ 54 แห่ง ภาคกลาง 18 แห่ง 
และภาคใต้ 2 แห่ง มีการซ้ือขายโคผ่านตลาดนัดราว 2,433,100 ตัว 4) คนกลาง พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น ในห่วงโซ่ของตลาดโคเนื้อดั้งเดิมนั้นพึ่งพิงพ่อค้าคน
กลางในการรวบรวมผลผลิตค่อนข้างมาก เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคจ านวนไม่มาก ทั้งยังเล้ียงกระจัดกระจายไปทั่ว และโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมที่จะน าโค
มาขายเองที่ตลาดนัด เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า เมื่อเทียบกับพ่อค้าที่สามารถน าโคไปขายครั้งละมากๆ โดยค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ จะต้องว่าจ้างรถ
น าไปขายตกตัวละ 100-500 บาท แล้วแต่ระยะทางจากหมู่บ้านไปยังตลาดทั้งยังต้องติดต่อเกษตรอ าเภอ เพื่อขอใบอนุญาตขนย้ายสัตว์พาหนะอีกด้วย โดย
วิธีการซ้ือขายพ่อค้าจะตีราคากันเป็นรายตัว ไม่ได้มีการซ้ือขายที่เป็นมาตรฐานแต่อย่างใด 
               กลุ่มกลางน้ า ประกอบด้วย 1) หน่วยงานที่ส่งเสริมการเลี้ยง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนใน
ด้านการผลิต และการจ าหน่าย โดยสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงรายย่อยรวมตัวกัน เป็นรูปสหกรณ์หน่วยงานที่ด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงโคขุนให้แก่เกษตรกรราย
ย่อยมีหลายหน่วยงาน เช่น กรป.กลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น หน่วยงานต่างๆ ของรัฐเหล่านี้จ าเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อให้ผู้เล้ียงรายย่อยมีความมั่นใจว่ามีตลาดรองรับซื้อแน่นอนและต่อเนื่อง แต่การรับซื้อโคเนื้อขุนจากผู้เลี้ยงที่เป็นสมาชิกจะซ้ือเปน็
ซาก ดังนั้น โคที่สมาชิกต้องการขายจะต้องถูกน าเข้าโรงฆ่าสัตว์ และผ่านกระบวนการช าแหละและการบ่ม เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพดีตามความต้องการ
ของตลาด หน่วยงานของรัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนด้วย เนื่องจากต้องมีการติดต่อ โดยตรงกับผู้ค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีโดยตรง เพราะ
ตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพดียังค่อนข้างจ ากัด อยู่ในหมู่ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือสหกรณ์
บางแห่งยังมีการด าเนินการเป็นผู้ค้าปลีกอีกด้วย เช่น สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค าจ ากัด สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตก าแพงแสน จ ากัด เป็นต้น ซ่ึงมีร้านขายปลีกเนื้อโคคุณภาพดีที่กรุงเทพฯ โดยมียี่ห้อชื่อเนื้อไทย - ฝรั่งเศส (Thai-French meat) และ KU Beef 
ตามล าดับ เป็นที่รู้จักและยอมรับถึงคุณภาพในตลาดเนื้อโคขุนชั้นสูง 2) ผู้ค้าโคขุน ผู้ค้าโคขุนรับซื้อเป็นซากโคขุน ซ่ึงต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าและช าแหละที่ถูก
วิธีในโรงฆ่าและถ้าเป็นเนื้อคุณภาพสูงจะต้องน าเข้าหอ้งเย็นเพื่อบ่มเนื้อไว้ระยะหนึ่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อเนื่องจากเป็นตลาดเนื้อคุณภาพดี จึงจ าเป็นต้องมีการ
ซ้ือขาย โดยดูจากซากโคที่ผ่านการฆ่า และช าแหละแล้ว เมื่อผู้ค้าโคขุนมีการตกลงซ้ือขายโคกับผู้เลี้ยงเป็นซากแล้ว จึงขายส่งต่อให้ผู้ค้า เนื้อโคขุน ทั้งนี้
เกษตรกรผู้จ าหน่ายผ่านผู้ค้าโคขุนนี้ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในรูป บริษัท ซ่ึงด าเนินธุรกิจตั้งแต่ผลิตโคขุน ค้าโคขุน และเป็นผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนด้วย 
3) ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุน เป็นผู้รับซ้ือซากโคขุนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อขุน และจากผู้ค้าโคขุน ผู้ค้าส่งเนื้อโค
ขุน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในตลาด กรุงเทพฯ และด าเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เมื่อผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนซื้อซากโคขุนแล้ว จึงน ามาช าแหละแบ่งชั้นตามคุณภาพ
เนื้อตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะชิ้นส่วนเนื้อที่มีคุณภาพแล้ว ส่งไปจ าหน่ายตามตลาดชั้นสูง ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร และโรงแรมชั้นหนึ่ง ส่วน
เนื้อบางส่วนที่ไม่เป็นส่วนที่ต้องการของตลาดชั้นสูง เช่น เนื้อน่อง เนื้อส่วนพื้นท้อง และพื้นอก เนื้อคุณภาพต่ าจะส่งไปจ าหน่ายในตลาดขายปลีกทั่วไป หรือ
บางส่วนอาจจะวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต เช่นกัน แต่เนื้อเหล่านี้จะมีราคาต่ ากว่าราคาเนื้อหรือชิ้นส่วนเน้ือที่มีคุณภาพดี (เช่น สันนอก สันใน เนื้อเสือร้องไห้ 
เป็นต้น) นอกจากนี้เน้ือบางส่วนจะน าไปขายส่งเป็นเนื้อบด (Ground beef) ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนส่วนมากจะประกอบการเป็นผู้ค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีด้วย 4) 
โรงฆ่าสัตว์โคขุน เป็นสถานที่เพื่อบริการฆ่าและช าแหละสัตว์ โดยการฆ่าต้องการความประณีตมากกว่าโรงฆ่าสัตว์ทั่วไป ซ่ึงมีกรรมวิธีการฆ่าและช าแหละที่ได้
มาตรฐาน ตลอดจนมีห้องเย็นส าหรับบ่มซาก เพื่อรักษาคุณภาพเนื้อให้มีคุณภาพ โดยโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นของหน่วยงานของรัฐและเอกชน มี
จ านวน 1,649 แห่ง เป็นโรงฆ่าเฉพาะโค-กระบือ 1,282 แห่ง ฆ่าสุกรร่วมด้วย 367 แห่ง ส าหรับโรงฆ่าสัตว์ที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถส่งออกได้ในปัจจุบัน
มีเพียง 2 โรงเท่านั้น และในจ านวนนี้เป็นโรงฆ่าที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 เพียงร้อยละ 35.6 จากจ านวนโรงฆ่าทั้งหมด 5) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างจากโคมี
จ านวน 194 แห่ง ได้แก่ โรงานท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 9 แห่ง โรงงานท าลูกชิ้น 74 แห่ง โรงงานฟอกหนัง 103 แห่ง และโรงงานกระดูกป่น 8 แห่ง 6) ผู้ค้า
ปลีกเนื้อโคขุนแบ่ง เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีหรือส าหรับตลาดชั้นสูง ส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปบริษัทและมีร้านจ าหน่ายปลีกเนื้อโคขุน
คุณภาพดี ในรูปของ ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้าปลีกตลาดทั่วไป ที่จ าหน่ายเนื้อโคทั้งคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง จนถึงระดับคุณภาพต่ า  
          ห่วงโซ่อุปทานที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จัดเป็นห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อคุณภาพสูง ในขณะที่ตลาดโคเนื้อเพื่อบริโภคในประเทศนั้น ยังเป็น ตลาดแบบ
ดั้งเดิมที่ไม่ให้ความส าคัญกับคุณภาพเนื้อมากนัก ส่วนใหญ่มักบริโภคเนื้อช าแหละสดมากกว่า  ในระดับเกษตรกรก็ยังคงมีความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อใน
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ระดับน้อย เนื่องจากโคเนื้อไม่ใช่โคพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก โคเนื้อลูกผสมต้องการเอาใจใส่ด้านอาหาร เมื่อขาดความสมบูรณ์ของ
อาหารก็จะกระทบกับความสามารถในการเจริญเติบโตรวมไปถึงอัตราการติดลูกหลังจากการผสมพันธุ์ ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนในการ
เล้ียงโคเนื้ออยู่เสมอ จนกระทั้งเมื่อมีการน าโคเนื้อพันธุ์สวยงาม เข้ามาในประเทศเกิดการปั่นราคาท าให้สามารถขายได้ในราคาสูง ก็เกิดเป็นกระแสความนิยม
โคสวยงาม ในขณะที่โคพันธุ์นี้ไม่สามารถให้เนื้อในอัตราสูง ทั้งยังให้ลูกได้ช้า โดยเฉพาะถ้าเล้ียงแบบเกษตรกรไทยโดยทั่วไปจะผอมเหลือแต่กระดูกในขณะที่
ตลาดการเล้ียงเพื่อความสวยงามมีจ ากัด ทั้งยังขายปะปนในตลาดโคเนื้อ ท าให้ขายไม่ได้ราคา ทั้งยังท าให้ราคาโคเนื้อพันธุ์อื่นๆ มีราคาตกต่ าตามไปด้วย  
ปริมาณการบริโภคโคเนื้อของไทย หากนับตามปริมาณการขออนุญาตฆ่าในรายงานของ กรมปศุสัตว์นั้น จะมีปริมาณเฉลี่ยเพียง 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซ่ึง
จัดว่าค่อนข้างจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณโคในประเทศ ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่ามีปริมาณโคที่ถูกฆ่า แต่ไม่ได้รายงานอยู่ราว 2.5 เท่าของปริมาณที่
รายงานทั้งหมด หากนับส่วนนี้เข้าไปร่วมด้วยจะถือได้ว่า คนไทยบริโภคเนื้อโคเฉลี่ยราว 2.85 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่บริโภคสูง ถึง 
43.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เกาหลีใต้ 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และฟิลิปปินส์ 4.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ถือว่าไทยมีปริมาณการ
บริโภคน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศดังกล่าว จากการวิเคราะห์ของสว่าง อังกุโร (2553) สัดส่วนของเนื้อโคในประเทศมาจาก ตลาดล่าง ซ่ึงเป็นพันธุ์พื้นเมือง 
และลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองราวร้อยละ 63.7 จากตลาดระดับกลาง ร้อยละ 34.8 และตลาดระดับบนประมาณร้อยละ 2.5 ของการบริโภคทั้งประเทศ ราคาโค
เนื้อมีชีวิตคุณภาพธรรมดาที่เกษตรการขายได้นั้น มีส่วนต่างจากราคาขายส่งโค มีชีวิตเพียงร้อยละ 8 ต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นส่วนต่างที่น้อยมาก ต่างกับราคาขาย
โคเนื้อมีชีวิตคุณภาพสูงที่สามารถขายได้ราคาสูงกว่าค่อนข้างมาก การก าหนดราคาพบว่า เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้ เนื่องจากมีปริมาณโคน้อยและ
ไม่มีอ านาจในการต่อรอง ผู้ที่จะสามารถก าหนดราคาได้มากที่สุดคือผู้ค้าส่งเนื้อโค เนื่องจากในตลาดผู้บริโภคมีความต้องการมากกว่าปริมาณการผลิตอยู่มาก 
การรวมกลุ่มกับสหกรณ์เพื่อผลิตโคคุณภาพสูงจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกรในปัจจุบันต้นทุนการผลิตในปี2552 ของเกษตรกรผู้ผลิตลูกโคเพื่อ
จ าหน่าย หากเป็นลูกโคพันธุ์พื้นเมืองที่เล้ียงด้วยการปล่อยทุ่ง จะมีต้นทุนตัวละ 4,652.12 บาท การเลี้ยงแบบมีแปลงหญ้า จะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ร้อยละ 
24.57 ส่วนการเลี้ยงโดยใช้อาหารข้น จะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ร้อยละ 36.85 ในขณะที่โคลูกผสมจะมีต้นทุนการผลิตลูกสูงกว่า โดยการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งมี
ต้นทุนที่ตัวละ 8,284.12 บาท การเลี้ยงแบบมีแปลงหญ้า จะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ร้อยละ 42 ส่วนการเลี้ยงโดยใช้อาหารข้น จะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ร้อยละ 59.6 
ในระดับของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จะมีต้นทุนในการขุนโคพันธุ์พื้นเมืองอยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท ในขณะที่โคลูกผสมพันธุ์บราห์มันที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นจะมี
ต้นทุนที่ 42.34 บาท และโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ย์จะมีต้นทุนการขุนสูงถึง กิโลกรัมละ 47 บาท ในขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรที่ผลิตเข้าโครงการของสหกรณ์
นั้น แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์โค เกษตรกรกลุ่มนี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าผู้เล้ียงโคขุน เพราะต้องแบกรับความเส่ียงในการติดลูกของแม่โค 
ปัจจุบันแม่โคที่สุขภาพดีได้รับการดูแลที่ดีจะมีโอกาสติดลูก เพียงร้อยละ 80 ต้นทุนการเล้ียงของเกษตรกรต่อลูกโค 1 ตัว จะอยู่ที่ 10,537.50 บาท และหาก
ลูก โคมีลักษณะที่ดีเหมาะแก่การขุน จะขายได้ราคาดีราว 14,000 บาท ต้นทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกร กลุ่มนี้คือ ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 70 และค่าอาหาร 
คิดเป็นร้อยละ 28 ในกรณีที่มีแปลงหญ้า เป็นของตนเองจะลดต้นทุนค่าอาหารได้ราวร้อยละ 14 ของต้นทุนรวมที่เลี้ยง ส าหรับเกษตรกร ผู้ขุนโคเนื้อ
คุณภาพสูง จะมีต้นทุนราว 26,871.50 บาท ต้นทุนหลัก คือ ค่าพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ ค่าแรง คิดเป็นร้อยละ 33 ค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 14 
ของต้นทุนรวม 
            จากห่วงโซ่อุปทานข้างต้น แต่ละหน่วยกิจกรรมมีช่องทางการเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน  การผลิตได้ดังนี้ ในระดับผู้ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ ต้นทุน
ส าคัญอยู่ที่อัตราการติดลูก และน้ าเชื้อรุ่นปู่ที่ต้องน าเข้า ท าอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากน้ าเช้ือในแต่ละครั้งให้คุ้มค่าที่ สุด ซ่ึงเทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนใน
ปัจจุบันสามารถช่วยลดต้นทุนลงได้มาก โดยการกระตุ้นให้โคเพศเมียตัวอื่นๆติดสัดในช่วงเดียวกันกับแม่พันธุ์ ส่วนกรณีของแม่พันธุ์ใช้วิ ธีกระตุ้นให้ตกไข่ครั้ง
ละหลายใบ เมื่อผสมเทียมแล้วก็ท าการย้ายไข่ที่ได้รับการผสมไปฝากยังแม่โคตัวอื่นๆที่เตรียมไว้ วิธีการนี้สามารถประหยัดน้ าเชื้อได้ค่อนข้างมาก แต่ยังเป็น
เทคนิคใหม่ที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญสูงมาก และต้องลงทุนอุปกรณ์สูงพอสมควร นอกจากการลดต้นทุนของการผสมเทียมแล้วการพัฒนาคุณลักษณะ
ของพ่อแม่พันธุ์ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพ่อแม่พันธุ์ได้ เช่นกัน การสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด 
จะช่วยยกระดับราคาของลูกโคที่ขายไปเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ ในระดับผู้ผลิตลูกโคเพื่อจ าหน่ายนั้น ต้นทุนที่ส าคัญจะอยู่ที่อัตราการตกลูกของแม่โค โดยอัตรา
การตกเฉลี่ยของแม่โคพันธุ์พื้นเมืองจะอยู่ที่ร้อยละ80 ในขณะที่อัตราการตกลูกเฉลี่ยของแม่โคลูกผสมจะลดลงมาเหลือร้อยละ50 ดังนั้นการจัดการวงจรของ
การตั้งท้องให้มีการตกลูกอย่างสม่ าเสมอ เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ าลงได้ ทั้งนี้เกษตรกรต้องหมั่นพัฒนาสายพันธุ์เพราะการผลิตโคที่
มีลักษณะเด่นตรงตามสายพันธุ์จะขายได้ราคาที่ดีกว่าโคที่มีลักษณะผสม นั่นเพราะว่าผู้ซ้ือลูกโคนั้นมั่นใจได้ว่าจะต้องเลี้ยงอย่างไร จึงจะขุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าลูกโคตรงตามสายพันธุ์ก็จะคาดคะเนได้ว่าต้องเลี้ยงนานเท่าไหร่ ใช้อาหารอย่างไร จะได้น้ าหนักเท่าไหร่ เมื่อเสร็จสิ้นการขุน นอกจากนี้ต้นทุน
ที่ส าคัญของการเล้ียงสัตว์อีกอย่าง คือ ค่าอาหาร โดยเฉพาะโค ซ่ึงเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ มีปริมาณการบริโภคอาหารสูง การที่เกษตรกรสามารถมีแปลงหญ้าเป็น
ของตนเอง และมีแหล่งน้ าที่สามารถใช้ได้ทั้งปี จะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้โคที่เลี้ยงด้วยหญ้าโปรตีนสูง จะ
มีสุขภาพที่ดีกว่าโคที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นกับฟาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพโคได้อีกทางหนึ่ง ในระดับพ่อค้าในท้องถิ่นมีช่องทางในการเพิ่มมูลค่า
ของโคด้วยการเลี้ยงขุนระยะสั้น ก่อนส่งขายยังตลาดนัด เพราะการเล้ียงของเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ โคที่ได้จึงมีลักษณะ
ค่อนข้างผอม ไม่ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดมากนัก พ่อค้าที่มองเห็นเร่ืองนี้มักรับซ้ือโคที่มีศักยภาพ เช่น มีโครงสร้างที่ดี แต่ขาดการดูแลให้มีลักษณะดีขึ้น
ในระยะสั้นๆ 7-14 วัน เป็นต้น แล้วน าออกขายในตลาดจะได้ราคาสูงกว่าการปล่อย ในลักษณะเดิมๆ ตัวละ 800-1000 บาท ในระดับของผู้ค้าโคขุน เป็นผู้รับ
ซ้ือโคจากเกษตรกรและพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิ่นมาท าการขุนโค เพื่อให้โคมีปริมาณเนื้อสูงขึ้นจนเหมาะที่จะน าไปบริโภค การขุนจะใช้เวลาระยะหนึ่งขึ้นอยู่
กับความต้องการของตลาดปลายทาง โดยถ้าเป็นตลาดล่างอาจจะไม่ต้องขุนเลยในขณะที่ตลาดกลางอาจต้องขุนอย่างน้อย 6 เดือน และตลาดบนอาจต้องขุน
ประมาณ 1 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของโคที่รับมา ต้นทุนที่ส าคัญของผู้ค้าโคขุน คือ ค่าอาหารที่ใช้ไปในการเลี้ยง และค่าแรงที่ต้องจ้าง เพื่อดูแลโคในระดับของ
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ผู้ค้าเนื้อโคที่รับซ้ือโคไปส่งโรงฆ่าสัตว์นั้น จะมีผลผลิตออกมาทั้งสิ้น 4 รายการ ถ้ามีกระบวนการจัดการที่ดีจะสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ได้ทั้งหมด 
คือ 1) เนื้อโคในลักษณะซากผ่าซีก 2) เครื่องในส่วนหนึ่งเข้าตลาดเพื่อบริโภค ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 3) หนังโคที่สามารถขายเข้า
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 4) กระดูกและเขาจะน าไปป่น เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในจ านวนนี้ หากมีการช าแหละที่ดีมีคุณภาพจะได้หนังโคที่สามารถ
น าเข้าไปสู่กระบวนการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง การเลือกโรงฆ่าที่มีคุณภาพยังท าให้ ผู้ค้าส่งสามารถน าเนื้อโคไปขายในตลาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สรุป
กิจกรรมการเล้ียงโคเนื้อ แม้จะขยายตัวมากขึ้น แต่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศ  ยังคงไม่เพิ่มขึ้นมากนัก อาจเนื่องมาจากรสนิยมในการบริโภค และ
ปัจจัยด้านราคา เนื่องจากเนื้อโคเป็นเน้ือที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น ไก่ หรือสุกร เป็นต้น ผู้บริโภคที่มีก าลังซ้ือนิยม เนื้อที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 
ซ่ึงในส่วนนี้เกษตรกรไทยจะเสียเปรียบเกษตรกรต่างประเทศที่มีภูมิอากาศเหมาะสม ท าให้สามารถผลิตเนื้อคุณภาพสูงได้ในราคาที่ถูกกว่า โดยเฉพาะห่วงโซ่
อุปทานของโคเนื้อยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ล้าหลัง ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคยังไปไม่ถึงเกษตรกร และเกษตรกรก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการ
เล้ียงโคเท่าที่ควร เนื่องจากก าไรที่ เกษตรกรได้นั้นไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน ซ่ีงรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โพนยางค า และ สหกรณ์ก าแพงแสน เป็น
รูปแบบที่น่าสนใจ หากสามารถขยายกิจกรรมลักษณะนี้ออกไปให้มากขึ้นก็จะสามารถท าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถมีรายได้จากการเล้ียงโคสูงขึ้น  ผลผลิต
โคเนื้อส่วนหนึ่งของไทยได้ส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีอัตราการบริโภคเนื้อสูงกว่า เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น ซ่ึงมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นมาก ประชากรมีแนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อสัตว์สูงขึ้น แนวทางการพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน เพื่อการส่งออกโคเนื้อเป็น
ทิศทางที่น่าสนใจ ทั้งนี้การเชื่อมโยงและทิศทาง ในการพัฒนายังคงเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาการเลี้ยงโค สวยงามเพื่อ
เก็งก าไร เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยมักตกเป็นเหยื่ออยู่หลายครั้ง ท าให้การเลี้ยงโคที่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อเสริมรายได้จากกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ กลายเป็น
กิจกรรมที่ท าให้เกษตรกรขาดทุน และเป็นหนี้สินมากขึ้น 
             ตลาดโคเนื้อในประเทศไทยโดยรวม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ตลาดด้วยกัน คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง โดยมีสัดส่วนตลาดบนประมาณ
ร้อยละ 20 ที่เหลืออีกร้อยละ 80 เป็น ตลาดกลางและล่าง ในตลาดกลางและล่างจะเป็นโคทุกชนิด ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ใน ด้านการเล้ียง ใน
ตลาดกลางจะส่งขายในตลาดสด เป็นเน้ือสดหรือเนื้อเขียง และส่งตามร้านอาหารทั่วๆ ไป จะไม่เน้นคุณภาพของเนื้อมากนัก ลักษณะของเนื้อจะเป็นเน้ือส่วน
ขาหลังของโคทั่วไป หรือขา หน้าของโคขุน ส่วนในตลาดล่างจะส่งขายท าลูกชิ้น ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของเนื้อโคในตลาดกลาง และล่างชิ้นส่วนที่ส่งขายคือ 
ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่วงขาหลังหรือส่วนที่ไม่ส่งขายในตลาดสด หรือร้านอาหารทั่วไป ซ่ึงในตลาดลูกชิ้นนี้จะไม่เน้นที่คุณภาพของเนื้อ จะเน้นที่ราคาถูกมากกว่า
ราคาของเนื้อในตลาดกลางล่างนี้จะเฉลี่ยประมาณ 100-140 บาท/กก. ส่วนในตลาดบนจะเป็นโคขุน เป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์โคต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 
50 มีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ใช้อาหารข้นและหยาบในการขุน ใช้เวลาในการขุนโคประมาณ 10-12 เดือน และเริ่มขุนเมื่ออายุประมาณ 8-12 เดือน ซ่ึงมี
น้ าหนักประมาณ 200 กก. เมื่อขุนเสร็จจะมี น้ าหนักประมาณ 450 กก. กลุ่มผู้บริโภคในตลาดนี้จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของเนื้อเป็นส าคัญ  เป็นกลุ่มผู้มี
รายได้ปานกลางค่อนข้างมากขึ้นไป และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ในตลาดบนจะส่งขายในซุปเปอร์มาเก็ต ห้องอาหารมีระดับ โรงแรม และแหล่ ง
ท่องเที่ยวของคนต่างชาติ ลักษณะของเนื้อที่ขายจะเป็นเนื้อแช่เย็นหรือเนื้อผ่านการบ่มซาก ราคาเฉลี่ยประมาณ 300 บาทต่อกิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
  เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อทั่วไป เกษตรกรเลี้ยงโคขุน 
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รูปภาพที่ 1  สรุปวิถีการตลาดโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
     4. ปัญหาอุปสรรค  

           เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 88.91 มีปัญหาอุปสรรคจากการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเรียงล าดับปัญหา จากมากไปน้อย ได้แก่  

อาหารหยาบมีไม่เพียงพอ(ร้อยละ 75.92)   พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอ(ร้อยละ34.65) ขาดแรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 

27.91)  ขาดแหล่งเงินทุนในการเลี้ยง (ร้อยละ 15.42)    ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ(ร้อยละ 4.72)  และ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการ

แนะน า (ร้อยละ 2.14)   ดังตารางที่  17 

พ่อค้ารวบรวมโค 

ตลาดนัดโค – กระบอื 

เกษตรกรซ้ือไปเล้ียง
ต่อ 

พ่อค้าขายส่งเนื้อโค
ช าแหละ 

ผู้เลี้ยงขุน 
ระยะสั้น 

ผู้เลี้ยงขุน 
ระยะยาว 

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล/เอกชน/สหกรณ์โคเนื้อ 

พ่อค้าขายปลีกเนื้อโค
ช าแหละ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วไป 

Butcher shopโรง

แรม,ภัตตาคาร 

โรงงานแปรรูป 

ตลาดสดทั่วไป 

พ่อค้าขายส่งผลิตภัณฑ์ พ่อค้าขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภค 
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           ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาหารหยาบซึ่งเป็นอาหารหลักของการเล้ียงโคเนื้อมีไม่เพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เนื่องจากพื้นที่ท าการเกษตร
ส่วนมากน าไปปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ลดลง  ส่งผลให้โคเนื้อมีสุขภาพไม่ดี ให้ผลผลิตต่ า เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงสัตว์ลดลง ใน
ขณะเดยีวกันการเล้ียงโคเนื้อยังต้องพึ่งการใช้แรงงานจากครัวเรือนของตนเอง ซ่ึงคนรุ่นใหม่จะไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโค จึง
จ าเป็นต้องจ้างแรงงานข้างนอกมากขึ้น ประกอบกับพันธุ์โคที่จะซื้อเข้าขุนมีจ านวนจ ากัดและราคาที่สูงมาก  จากสาเหตุหลายอย่างอาทิการลดลงของแม่โคที่
ผลิตลูก  การส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปขายต่างประเทศแทนที่จะส่งเสริมให้บริโภคในประเทศ   การขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผ่านมาท าให้พื้นที่เลี้ยงโคลดลง
เกษตรกรขายแม่โคทิ้ง  และความผันผวนของราคาโคเนื้อในอดีต  ฯลฯ ท าให้ลูกโคขุนขาดแคลนต้องใช้เงินทุนสูงมากในการซ้ือพันธุ์โค  จึงเป็นผลกระทบที่
เป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากอาชีพการเลี้ยงโคทั้งหมด สอดคล้องกับการศึกษา ของมานพ  กุศลยัง (2555) ที่ได้ศึกษา สภาพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร
รายย่อย  ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนส่วนใหญ่ประสบปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 1)ปัญหาด้านพันธุ์โคเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 55.4 ขาด
แคลนลูกโคที่จะน าไปขุน 2)ปัญหาต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 75.9  มีต้นทุนการผลิตสูง 3)ปัญหาด้านอาหารข้น เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 
69.9 ประสบปัญหาราคาอาหารข้นแพง  4) ปัญหาด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 59.4 มีปัญหาการส่งเสริมไม่ตรงกับความ
ต้องการ โดยเกษตรกรต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูก และการรวมกลุ่มผู้ผลิตลูกโคขุน  จ านงค์และประสิทธิ์ (2557)   ที่ได้ศึกษาสภาพการเล้ียงและ
ต้นทุนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษพบว่าเกษตรกรร้อยละ 85.8  ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโคขุน   ร้อยละ 82.0  มีปัญหาในเรื่องเงินทุน
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 73.8  พันธุ์โคที่เข้าขุนไม่เพียงพอ  ร้อยละ 68.9  อาหารข้นไม่เพียงพอ และเกษตรกรร้อยละ 85.2  มีความต้องการความรู้ทางวิชาการ
เล้ียงโคขุนเพิ่มเติม  ทั้งนี้ร้อยละ 82.5 มีความมั่นใจต่อการเลี้ยงโคขุนส่งตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ                                 n = 399 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
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            - ไม่ม ี 44 11.03 

            - มี กรณีมี 355 88.97 

               - พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอ 134 34.65 

               - ขาดแรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ 92 27.91 

               - ขาดแหล่งเงินทุนในการเลี้ยง 55 15.42 

               - ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 16 4.72 

               - ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการแนะน า 8 2.14 

               - อาหารหยาบมีไม่เพียงพอ 259                75.92 

               - โคเนื้อป่วยตายซูบผอม   -  - 

                 ให้ลูกห่าง สุขภาพไม่ดี 19 5.35 

   

   

 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ระบบการผลิต เส้นทางการซื้อ ขาย การตลาดโคเนื้อและเนื้อโค    
2) องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  ช่องทางการตลาดโคเนื้อ - เนื้อโค   ต้นทุน  ผลตอบแทน ในการผลิตเนื้อโค และ
ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง  3 ) ปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระบบการผลิตเนื้อโค และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ได้แก่ เกษตรกรเลี้ยงโค เจ้าของตลาดนัดโค  ผู้ซื้อและผู้ขายโคมีชีวิต   โรงฆ่า  ผู้ประกอบการ
เขียงเนื้อ  และ ผู้บริโภคเนื้อ  ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย  สุรินทร์ ยโสธร นครราชสีมา 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิ รวม  8 จังหวัด  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป    อธิบายผลการศึกษา  ใช้ค่าสถิติ  ความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด   สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1   ระบบการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร เส้นทางการซื้อ ขาย การตลาดโคเนื้อและเนื้อโค 
     1.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 

            เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี่ย 47.75 ปี ส่วนมากร้อยละ 78.45  เรียนจบชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น ท านาเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 14.87 ไร่  มีเอกสารสิทธิ์เฉลี่ย 12.64 ไร่  มีรายได้
จากการท านาเฉลี่ย 16,988.46 บาทต่อปี  และ มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 14,605.17 บาทต่อปี   

     1.2. ข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ 
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          1.2.1 ข้อมูลทั่วไปการเลี้ยงโคเนื้อ  

                เกษตรกรร้อยละ 96.74  มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือใช้ปุ๋ยจากมูลโคเนื้อ รองลงมาเลี้ยงเพ่ือผลิต
ลูกขาย   เป็นมรดกตกทอด ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์   และ ใช้แรงงาน  ร้อยละ 86.47, 36.34, 35.42,  23.43  ตามล าดับ  
โดยมีระยะเวลาการเลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว  เฉลี่ย 7.17  ปี  เกษตรกรเคยอบรมการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย  0.79 ครั้ง  และมี
จ านวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย  2.18  ราย  แยกเป็นแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.14  ราย และแรงงานจาก
ลูกจ้างเฉลี่ย  0.04  ราย  โดยส่วนมากร้อยละ 62.66  เจ้าของโคเนื้อจะเป็นผู้เลี้ยงเอง  

          1.2.2 พันธุ์ และ การปรับปรุงพันธุ์  

                เกษตรกรมีจ านวนโคเนื้อ เฉลี่ยจ านวน 3.04 ตัวต่อราย  โดยแยกเป็นเพศผู้เฉลี่ย  0.69   ตัว  และเพศ
เมียเฉลี่ย  2.35   ตัว   เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 64.91 เลี้ยงโคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน และจะใช้พ่อพันธุ์ผสม
พันธุ์  เกษตรกรร้อยละ 57.39 ไม่มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ในฝูง เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.75 มีคอก
ส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อในฤดูฝนเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 78.95 จะเลี้ยงแบบผูกหลักเกี่ยวหญ้าให้กิน  ใน
ฤดูแล้งร้อยละ 80.70  จะเลี้ยงแบบต้อนรวมฝูง  เกษตรกรจะปลูกหญ้าเฉลี่ย  1.41 ไร่ต่อราย  เกษตรกรส่วนมากร้อย
ละ 95.24 มีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้ยามขาดแคลน   

              เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.20 ใช้ร ามาเลี้ยงโคเนื้อ รองลงมาใช้ใบกระถิน มันเส้น กากมันส าปะหลัง  
ต้นข้าวโพด และใบมันส าปะหลัง   ร้อยละ 26.57   21.30  12.28  10.53  และ 6.52   ตามล าดับ     เกษตรกร
ส่วนมากร้อยละ 77.69 ไม่ใช้อาหารข้นเลี้ยงโคเนื้อ   และร้อยละ 51.63 ไม่ใช้แร่ธาตุเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  ส าหรับแหล่ง
น้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 75.69  จะใช้น้ าจากบ่อกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ  
 
 
              1.2.3  การรักษาโคเนื้อและการป้องกันโรคโคเนื้อ      

              เกษตรกรร้อยละ 94.74 จะขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค   และร้อยละ 87.22 มีการถ่ายพยาธิโคเนื้อ  
โดยร้อยละ 47.12 จะขอรับบริการถ่ายพยาธิจากอาสาปศุสัตว์   ในส่วนของการรักษาโคเนื้อป่วย  เกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 81.95 จะขอรับบริการจากอาสาปศุสัตว์   ส าหรับการใช้สมุนไพรรักษาสัตว์เกษตรกร ร้อยละ 67.42  ไม่ใช้
สมุนไพรรักษาสัตว์  ร้อยละ 32.58 ใช้สมุนไพรรักษาสัตว์  แยกเป็น ใช้สมุนไพรในการถ่ายพยาธิ    รักษาโคเนื้อป่วย    
ยาบ ารุงสัตว์  ร้อยละ 33.08 ,  26.92 และ 40.00 ตามล าดับ  
             1.2.4   การตลาดโคเนื้อรายได้และรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปีที่ผ่านมา 
              เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 89.47 จ าหน่ายโคเนื้อโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงคอก   รองลงมา เกษตรกรน าไป
ขายที่ตลาดนัดค้าสัตว์ และฆ่าจ าหน่ายเอง  ร้อยละ 16.29 , 0.75  ตามล าดับ  ในส่วนของราคาโคเนื้อที่จ าหน่ายนั้น 
จะประเมินราคาโคเนื้อด้วยสายตาตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ แยกเป็น
รายได้จากการขายโคเนื้อเฉลี่ย 11,640  บาทต่อราย การให้เช่าโคเนื้อเพศเมีย เฉลี่ย  15,000 บาทต่อราย  ค่าบริการ
ผสมพันธุ์ เฉลี่ย 222.22 บาทต่อราย และการขายมูลโคเนื้อ เฉลี่ย 1,350  บาทต่อราย    
              ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ แยกเป็นรายจ่ายจากการเช่าโคเนื้อเฉลี่ย 13,444.45 บาทต่อราย ค่าผสมพันธุ์ 
เฉลี่ย  222.22 บาทต่อราย  ค่าแร่ธาตุเสริมเฉลี่ย 144.50  บาทต่อราย ค่าจัดท าคอกเฉลี่ย 2,613.15 บาทต่อราย  ค่า
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จัดท าแปลงหญ้าเฉลี่ย 1,520 บาทต่อราย  ค่าเก็บรักษาฟาง  เฉลี่ย 1,169.69 บาทต่อราย  ค่าท าวัคซีนเฉลี่ย 242.14 
บาทต่อราย ค่าถ่ายพยาธิเฉลี่ย 143.33 บาทต่อราย และ ค่ารักษาโคเนื้อป่วยเฉลี่ย  321  บาทต่อราย    

2   องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  ช่องทางการตลาดโคเนื้อ - เนื้อโค   ต้นทุน  ผลตอบแทน ในการผลิต
เนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   
    2.1   จ านวนและร้อยละข้อมูลการซื้อขายโคเนื้อ 

           จ านวนโคเนื้อที่ซื้อขายในตลาดนัดเฉลี่ย 280 ตัวต่อนัด   โดยโคลูกผสมพ้ืนเมือง -บราห์มัน  มีการ
น ามาซื้อขายในตลาดนัดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โคพ้ืนเมือง  โคลูกผสมชาร์โรเล่ย์  โคลูกผสมแองกัส และ
โคบราห์มันพันธุ์แท้   ร้อยละ 93.75,  50,  18.75 และ 12.5  ตามล าดับ   ถ้าจ าแนกประเภทตามการเลี้ยง
ขุน โคมันได้น าเข้ามาขายในตลาดนัดมากที่สุด   รองลงมาเป็นโคส าหรับเลี้ยงขุนโคคุณภาพ  โครุ่น  โคพันธุ์  
โคเล็ก  ร้อยละ 75, 52, 50, 31.25, 25  ตามล าดับ โคเนื้อทั้งหมดที่มีการซื้อขายในตลาดนัดได้มีการ
เคลื่อนย้ายภายในจังหวัด และ ร้อยละ 62.5 มีการเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่จังหวัด    

    2.2   ข้อมูลพ่อค้าหรือเกษตรกรที่น าโคมาขายในตลาดนัดโค-กระบือ 
            จ านวนโคเนื้อที่น ามาขายในตลาดนัดเฉลี่ย 6 ตัวต่อนัดต่อครั้ง   จ านวนครั้งในการน าโคเนื้อมา
จ าหน่ายในตลาดนัดโค-กระบือเฉลี่ย  16  ครั้งต่อปี โดยร้อยละ 67.7  ใช้วิธีจ้างเหมารถยนต์ในการขนส่ง 
รองลงมา ใช้รถยนต์ตนเอง  และ จูงเดิน ร้อยละ 44.72, 7.45  ตามล าดับ ส าหรับพันธุ์โคเนื้อที่น าเข้ามาซื้อ
ขายในตลาดนัดมากที่สุด เป็น โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน   รองลงมาได้แก่ โคพ้ืนเมือง  โคลูกผสมชาร์โล
เล่ย์  โคลูกผสมแองกัส และ โคบราห์มันพันธุ์แท้ ร้อยละ 44.72,   16.77,  4.97 และ 3.73   ตามล าดับ 
แหล่งโคเนื้อที่น ามาขายร้อยละ 66.46  ซื้อมาจากเกษตรกร รองลงมาเป็นโคของตนเอง  ซื้อจากพ่อค้า และ 
มีเกษตรกรฝากมาขาย ร้อยละ 52.79,  45.96 ,  22.98  ตามล าดับ ซึ่งร้อยละ 91.3  โคเนื้อที่น ามาจ าหน่าย
ไม่ได้เลี้ยงขุนมาก่อน ร้อยละ 55.28   ผ่านการเลี้ยงขุน และ มีจ านวนวันเลี้ยงขุนเฉลี่ย  90  วัน  ส าหรับ
วิธีการขายโคเนื้อเกษตรกรทั้งหมดจะประเมินด้วยสายตาตามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย มีราคา
จ าหน่ายเฉลี่ยโคพ้ืนเมือง  18,000  บาท  โคลูกผสมบราห์มัน  25,000  บาท  และ โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 
30,000  บาท  โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาโคเนื้อมีชีวิตประกอบด้วย ฤดูกาล  ปริมาณโคเนื้อ  ความสมบูรณ์  
อายุโค ขนาดโคเนื้อ และ สายพันธุ์โคเนื้อ   
   2.3  ข้อมูลพ่อค้าหรือเกษตรกรที่มาซื้อโคเนื้อในตลาดนัดโค-กระบือ 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 96.27 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.7  ปี ส่วนมาก
ร้อยละ 48.45 เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น เกษตรกรทั้งหมดมีอาชีพหลักในการท านา  มีประสบการณ์
ในการซื้อขายโคเนื้อมาแล้วเฉลี่ย  5  ปี   โดยสถานที่ในการซื้อโค ส่วนมากร้อยละ 90.06  จะซื้อโคเนื้อมา
จากเกษตรกรรายย่อย รองลงมาซื้อโคเนื้อจาก ตลาดนัดโค-กระบือ พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น  พ่อค้าขายส่งโค
เนื้อ  ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ ร้อยละ  69.57,  60.25,  55.28,  15.53 และ 9.94  ตามล าดับ     

   2.4   จ านวนและร้อยละข้อมูลการซื้อขายโคเนื้อ 

             จ านวนครั้งในการมาซื้อโคเนื้อในตลาดนัดเฉลี่ย 6 ครั้งต่อปีต่อราย วัตถุประสงค์ในการมาซื้อโค
ส่วนมากร้อยละ 97.52 จะน าไปฆ่า รองลงมา  น าไปเลี้ยงขุน น าไปขายต่อ และ เลี้ยงเป็นพันธุ์ ร้อยละ 90.06  
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86.34,  41.61  ตามล าดับ  จ านวนโคมีชีวิตเฉลี่ยที่ซื้อขายในตลาดนัด จ านวน  3.5 ตัวต่อครั้งต่อนัดต่อราย 
ราคาซื้อเฉลี่ยโคพ้ืนเมือง  18,000  บาท  โคลูกผสมบราห์มัน  25,000  บาท  และ โคลูกผสมสายเลือดยุโรบ 
30,000  บาท โดยวิธีการขนส่งโคท่ีซื้อกลับ ส่วนมากร้อยละ 96.89  จ้างเหมารถยนต์   รองลงมา ใช้ รถยนต์
ตนเอง และจูงร้อยละ  79.5,  3.11 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถยนต์เฉลี่ย 200 บาทต่อตัวใน
ระยะทาง  60  กิโลเมตร  ส าหรับความพึงพอใจในการซื้อโค เกษตรกรส่วนมาก  ร้อยละ 40.99  มีความพึง
พอใจต่อราคาโคเนื้อในระดับมาก  เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 38.51 มีความพอใจต่อคุณภาพของตัวโค ใน
ระดับปานกลาง   

   2.5 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเจ้าของโรงฆ่าโคเนื้อ 

             เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 93.75  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.5  ปี ส่วนมากร้อยละ 
50.0 เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีประสบการณ์ในการท ากิจการโรงฆ่าเฉลี่ย 12.6  ปี   ร้อยละ 93.8  
มีเกษตรกรเป็นเจ้าของโรงฆ่า และ ร้อยละ 6.2 เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโรงฆ่าทั้งหมดได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์  

    2.6   จ านวนและร้อยละข้อมูลการฆ่าโคเนื้อ 

             โคเนื้อที่น าเข้ามาฆ่าทั้งหมดมาจากตลาดนัด รองลงมาซื้อจากพ่อค้าขายส่งโคเนื้อ เกษตรกรราย
ย่อย พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น  และ เกษตรกรที่น าโคมาจ้างฆ่า ร้อยละ 75, 56.3, 50, 43.8 ตามล าดับ  โดย
จะซื้อโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันและข้างเคียง  จ านวนโคที่ฆ่าเฉลี่ย 12  ตัวต่อสัปดาห์  น้ าหนักโคที่ฆ่า
เฉลี่ย  400  กิโลกรัมต่อตัว  ใช้เจ้าหน้าที่ในการฆ่าเฉลี่ย 3 รายต่อวัน เวลาในการฆ่าเริ่มที่  03.30 น. และ
สิ้นสุดเวลา  05.30   น.  ส าหรับพันธุ์โคเนื้อที่ฆ่าทั้งหมดจะเป็นพันธุ์โคพ้ืนเมืองและลูกผสมบราห์มัน มีส่วน
น้อยร้อยละ 31.3  ที่เป็นโคลูกผสมชาร์โรเล่ย์ 

             การจ าหน่ายเนื้อโคทั้งหมดจะจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ  ผู้บริโภคทั่ วไป และ 
ผู้ประกอบการร้านขายอาหารทั่วไป รองลงมาจ าหน่ายในตลาดสดท้องถิ่น  ร้านอาหาร  และโรงแรม/รีสอร์ท 
ร้อยละ 62.5,  31.3,  6.3  ตามล าดับ ลักษณะการขายทั้งหมดจะชั่งน้ าหนักแยกชิ้นส่วนการขายและจัดส่ง
เนื้อโคด้วยตนเอง   

             ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฆ่าโคเนื้อส่วนมาก  ประกอบด้วย  ค่าซื้อโคมีชีวิต 20,001 – 25,000  บาท   
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื้อโคไปยังพ่อค้า  50-100  บาท  ค่าน้ าค่าไฟ  50-100  บาท  ค่าวัสดุในการบรรจุ 
50-100  บาท  ค่าจ้างแรงงานมากกว่า  300  บาท  และ ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ 50-100  บาท     

     

     2.7  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 84.96  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.6  ปี ส่วนมากร้อยละ 
34.58  เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 97.74 ได้รับการรับรองเขียงสะอาดจากกรมปศุสัตว์ มี
ช่วงระยะเวลาเปิดตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.   
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     2.8   จ านวนและร้อยละข้อมูลการด าเนินงานของเขียงเนื้อ 

             เจ้าของเขียงเนื้อส่วนมากร้อยละ 73.68 เป็นเจ้าของโรงฆ่า ร้อยละ 81.2 จ าหน่ายทั้งปลีก-ส่ง  
ร้อยละ 97.74 มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ โดยด าเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล มีระยะเวลาด าเนินกิจการเฉลี่ย 7.5 ปี ใช้เงินในการลงทุนจ านวน เฉลี่ย  150,000  บาท   มีจ านวน
เงินทุนหมุนเวียน เฉลี่ย  150,000  บาท ร้อยละ  73.68  ใช้แหล่งทุนของตนเอง พ้ืนที่ไปซื้อสินค้า ร้อยละ 
88.72 จะซื้อเฉพาะในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของตนเอง  ทั้งหมดจะซื้อจากเจ้าประจ า  และชนิดสินค้าจะเป็น
ประเภทโคเนื้อมีชีวิต  ซากโคเนื้อ และชิ้นส่วนโคเนื้อ มีจ านวนในการรับซื้อเนื้อโคเฉลี่ย 100 กิโลกรัม   ราคา
ในการซื้อขายจะถูกก าหนดด้วยผู้ขายเอง โดยร้อยละ 92.48 ใช้ปริมาณเนื้อแดง เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ราคา ทั้งหมดใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพก่อนซื้อจากการประเมินด้วยสายตา เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์การแบ่ง
เกรดซากโค ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อจะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซื้อขายซาก
โคมากที่สุดได้แก่ ปริมาณเนื้อแดง และ สายพันธุ์โค รองลงพิจารณาจาก ความสดของเนื้อ การตัดแต่งเนื้อโค 
ไขมันแทรก อายุโค ความนุ่มของเนื้อ และแหล่งที่มา  ร้อยละ 84.96, 65.41, 61.65, 58.65, 56.39, 9.02  
ตามล าดับ  

            กลยุทธ์ในการแข่งขันเพ่ือรับซื้อสินค้า เจ้าของเขียงเนื้อทั้งหมดจะใช้การต่อรอง รองลงมาให้
ความส าคัญกับความสมบูรณ์ของโคเนื้อ  การรับซื้อถึงแหล่งโคเนื้อ และความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ร้อย
ละ 92.48 , 84.96, 11.28 ตามล าดับ แหล่งรับซื้อซากและชิ้นส่วนโคเนื้อทั้งหมดจะจ าหน่ายให้พ่อค้าขายส่ง 
รองลงมาจ าหน่ายให้ ตลาดสดท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ร้อยละ 84.96 , 36.84  ตามล าดับ ส าหรับเนื้อโค
ทั้งหมดจะจ าหน่ายให้ผู้บริโภคท่ัวไปและตลาดในท้องถิ่น  

             
     2.9 จ านวนและร้อยละข้อมูลผู้บริโภค 

             ผู้บริโภค ร้อยละ 70.81  มีการซื้อเนื้อโคน้อยกว่า 500  บาทต่อครั้ง ร้อยละ 72.98 ซื้อจากตลาด
สดท้องถิ่น รองลงมาพ่อค้าขายปลีก และพ่อค้าขายส่ง ร้อยละ 22.36, 4.66 ตามล าดับ ประเภทเนื้อโคที่ซื้อ
ส่วนมากร้อยละ 99.69 ซื้อเนื้อสะโพก รองลงมาเนื้อสันใน สันนอกตอนหน้า  เนื้อคอ/สัน เนื้อสันนอก
ตอนกลางเนื้อน่องและหลัง เสือร้องไห้   เนื้อพับนอก เนื้อพับใน  ซี่โครง และเนื้อใบพาย  ร้อยละ 97.83, 
97.83, 97.83, 94.41, 92.55, 91.30, 90.06, 60.56, 59.63, 57.45, 53.42 ตามล าดับ  ราคาสินค้าจะถูก
ก าหนดโดยผู้ขาย  เมนูอาหารที่ประกอบจากเนื้อโคส่วนมากร้อยละ 99.38 จะท าลาบ รองลงมา ต้มเนื้อ กระ
เพรา อ่อม   ย่าง  เนื้อแดดเดียว ลวกเนื้อ และอ่ืนๆร้อยละ 97.83  , 91.61, 89.75, 88.51, 79.19, 78.26, 
56.52  ตามล าดับ ราคาอาหารที่ประกอบจากเนื้อโคร้อยละ 79.19 มีราคาระหว่าง 31-50 บาทต่อเมนู  ร้อย
ละ 91.61 เป็นลูกค้าในท้องถิ่น  

     2.10   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อเนื้อโค 

     1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโคด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก 
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ที่สุด  ประเด็น   ขบวนการเก็บรักษา  = 4.65   ความสดของเนื้อ   = 4.72   และปริมาณไขมันแทรก  
= 4.51  ความคิดเห็นในระดับมาก  ประเด็น แหล่งที่มาของเนื้อโค  = 3.80   พันธุ์โค  = 4.20  วิธีการ
ฆ่าโค  = 3.92  วิธีการแปรสภาพ  = 3.65  การตัดแต่งซาก  = 4.25  การแยกชนิดสินค้า  = 4.22  
ความนุ่มของเนื้อ   = 4.40  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเนื้อ
โค ในระดับมาก   = 4.23  

2 ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโคด้านช่องทางการจ าหน่าย 

ในระดับมาก ประเด็น  สถานที่จ าหน่ายหาง่ายและสะดวก  = 4.45   ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของ
สถานที่จ าหน่าย  = 4.35  ลักษณะและวิธีการในการจัดส่งสินค้า  = 3.51  ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 

 = 4.00  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ช่องทางการจ าหน่าย  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเนื้อโค ใน
ระดับมาก   = 4.00 
      3 ปัจจัยด้านราคา 

  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโคด้านราคา 
ในระดับมากที่สุด ประเด็น        มีส่วนลดราคา    = 4.51     ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ  = 4.69     
ระยะเวลาในการให้เครดิต  = 4.52  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า ราคาจ าหน่าย  จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการซื้อเนื้อโค ในระดับมากท่ีสุด   = 4.57 
       4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด   
           ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อโคด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก 
ประเด็น  การโฆษณา   = 3.62    การประชาสัมพันธ์    = 3.65     และ การให้ค าแนะน าสินค้าของ
พนักงานขาย  = 3.52  โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการตลาด  จะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
เนื้อโค ในระดับมาก   = 3.59    
              
2.11 ต้นทุน และ ผลตอบแทน ในการผลิตเนื้อโค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

          จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโคท่ีน ามาขายในตลาดนัดโค-กระบือ จะถูกตั้งราคาโดยผู้ขายกรณีที่ผู้
ซื้อเพ่ือเอาโคไปฆ่า จะอาศัยประสบการณ์ในการค านวณน้ าหนักโคด้วยตาเปล่า เปอร์เซ็นต์เนื้อที่ได้ กรณีผู้ซื้อ
เพ่ือเอาโคไปเลี้ยงขุน จะประเมินน้ าหนักด้วยตาเปล่า พันธุ์  ระดับสายเลือด  และ ความสามารถในการ
เจริญเติบโตในอนาคต กรณีผู้ซื้อเพ่ือน าไปเลี้ยงเป็นพันธุ์ จะประเมินน้ าหนักด้วยตาเปล่า  พันธุ์ และความ
สมบูรณ์พันธุ์เป็นหลัก แล้วท าการต่อรองราคาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย จึงตกลงราคาซื้อขายกัน สอโคล้อง
กับการศึกษาของ ผกาพรรณและทวีพร(2551) การซื้อขายโคในตลาดนัดจะมีกลุ่มพ่อค้า  เกษตรกร และ 
ผู้ประกอบการโรงฆ่า จะมีการต่อรองราคาเป็นที่พอใจและซื้อขายกันด้วยเงินสด หากราคาต่อรองไม่เป็นที่
พอใจผู้ซื้อจะหาโคจากผู้ขายรายอ่ืนแทน ซึ่งการซื้อขายจะดูที่สายพันธุ์โคเป็นหลัก ในการเลี้ยงขุนส่วนใหญ่จะ
เลือกซื้อโคขุนที่มีสายเลือดพันธุ์ชารโรเลย์  และบราห์มัน อายุ  2.5-3ปี น้ าหนัก 300-500 กิโลกรัม มีราคา 
เฉลี่ย 33,619.04 บาทต่อตัว  รองลงมาโคพ้ืนเมือง  ที่อายุ 1-5 ปี น้ าหนัก 200-300 กิโลกรัม มีราคา เฉลี่ย 
25,255.10 บาทต่อตัว  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541) ได้ศึกษาส่วนเหลื่อมการตลาดของ
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ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการตลาดเนื้อโค ปี 2550 สรุปผลได้ดังนี้ 
1) พ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละ (กรณีซื้อโคมีชีวิตมาฆ่าช าแหละเอง) จะมีส่วนเหลื่อม 

การตลาดมากที่สุดคือ 76.86 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนการตลาด 56.04 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 20.82 

บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 16.77) หรือมีก าไร 2,168.47 บาทต่อวัน  

2) พ่อค้าขายส่งเนื้อโคช าแหละ จะมีส่วนเหลื่อมการตลาดรองลงมาคือ 58.18 บาทต่อกิโลกรัม  

มีต้นทุนการตลาด 44.53 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 13.65 บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 13.50) หรือมีก าไร 

3,558.75 บาทต่อวัน 

3) พ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละ (กรณีรับเนื้อโคจากพ่อค้าขายส่งเนื้อโคช าแหละมาขาย) จะมี 

ส่วนเหลื่อมการตลาด 11.30 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนการตลาด 6.24 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 5.06 

บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 4.67) หรือมีก าไร 330.26 บาทต่อวัน  

4) พ่อค้ารวบรวมโคมีชีวิต จะมีส่วนเหลื่อมการตลาดน้อยท่ีสุด คือ 3.31 บาทต่อกิโลกรัม มี 

ต้นทุนการตลาด 0.96 บาทต่อกิโลกรัม และมีก าไร 2.35 บาทต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 4.88) หรือมีก าไร 

4,958.47 บาทต่อครั้ง 

          จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อ เริ่มจากเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อขาย
พ่อแม่พันธุ์กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขายโคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ซึ่งจะน า
โคไปขุนก่อน 2-6 เดือนก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเมื่อช าแหละก็จะน าซากโคที่ได้ส่งผู้ค้าส่งเนื้อโค ซึ่งจะน าไปตัด
แต่งกระจายให้ผู้ค้าปลีกต่อไป ในกรณีของเนื้อโคคุณภาพสูงเมื่อช าแหละแล้วต้องน าเนื้อโคที่ได้ ไปบ่มเนื้อจน
ได้คุณภาพ ก่อนที่ผู้ค้าส่งเนื้อโคจะน าไปตัดแต่งจ าหน่ายต่อไป รูปแบบกิจกรรมนี้มี ประมาณร้อยละ 66 ของ
ปริมาณความต้องการเนื้อโคทั้งประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 34 นั้น ประมาณการว่าเป็นการฆ่าโดยไม่มีการขอ
อนุญาต ซึ่งมักช าแหละขายในตลาดท้องถิ่น เป็นเนื้อโคคุณภาพธรรมดา และเนื่องจากประเทศไทยมีการผลิต
โคเนื้อไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง จึงมีการส่งออกเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 
          กลุ่มต้นน้ าประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้ค้าโคขุน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โรงฆ่าสัตว์ ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนทั้งคุณภาพสูงและต่ า ผู้บริโภค  
           กลุ่มกลางน้ า ประกอบด้วย 1) หน่วยงานที่ส่งเสริมการเลี้ยง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในด้านการผลิต และการจ าหน่าย โดยสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงราย
ย่อยรวมตัวกัน เป็นรูปสหกรณ์หน่วยงานที่ด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนให้แก่เกษตรกรรายย่อยมีหลาย
หน่วยงาน เช่น กรป.กลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
เหล่านี้จ าเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการตลาด เพ่ือให้ผู้เลี้ ยงรายย่อยมีความมั่นใจว่ามีตลาด
รองรับซื้อแน่นอนและต่อเนื่อง แต่การรับซื้อโคเนื้อขุนจากผู้เลี้ยงที่เป็นสมาชิกจะซื้อเป็นซาก ดังนั้น โคที่
สมาชิกต้องการขายจะต้องถูกน าเข้าโรงฆ่าสัตว์ และผ่านกระบวนการช าแหละและการบ่ม เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มี
คุณภาพดีตามความต้องการของตลาด  
          ห่วงโซ่อุปทานที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จัดเป็นห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อคุณภาพสูง ในขณะที่ตลาดโคเนื้อ
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เพ่ือบริโภคในประเทศนั้น ยังเป็นตลาดแบบดั้งเดิมที่ไม่ให้ความส าคัญกับคุณภาพเนื้อมากนัก ส่วนใหญ่มัก
บริโภคเนื้อช าแหละสดมากกว่า                          
 
3 ปัญหาอุปสรรคในระบบการผลิตโคเนื้อและการตลาด   
             เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 86.97 มีปัญหาอุปสรรคจากการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเรียงล าดับปัญหา  
จากมากไปน้อย ได้แก่  อาหารหยาบมีไม่เพียงพอ(ร้อยละ 75.92)   พ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอ(ร้อยละ
34.65) ขาดแรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 27.91)  ขาดแหล่งเงินทุนในการเลี้ยง (ร้อยละ 15.42)    ไม่มี
ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ(ร้อยละ 4.72)  และ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการแนะน า(ร้อยละ 2.14)    
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อทุกพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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