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ยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อานาจ ภิญโญศรี1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3. เพื่อนาเสนอ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารตลาดโคเนื้ อ สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณร่ ว มกั บ เชิ ง คุ ณ ภาพ
แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบเป็นการค้า ตามนิยามของ
กรมปศุสัตว์ ปี 2555 จานวน 21,919 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางของ Krejcie and Morgan
ได้จานวน 377 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง จานวน 12 คน การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ จานวน 30 คน ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การถดถอยพหุคูณ ข้อมูลการสัมภาษณ์ใช้การสังเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยยึดหลักตรรกะยืนยันความถูกต้อง
ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัญหาด้านการผลิต และปัญหาด้านการตลาด
ตามลาดับ สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการจัดการภาคเอกชน
ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนือ้
สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ
ในอุตสาหกรรมโคเนื้อกับประเทศในอาเซียน พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณ
และคุณภาพ และปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกลตลาด
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การตลาดโคเนื้อ
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MARKETING STRATEGY OF BEEF CATTLE TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Amnaj Pinyosri1*
Abstract
The purposes of this research were : 1. to study the context and problems in beef
cattle production and marketing in Thailand, 2. to explore the factors affecting beef cattle
marketing strategies to ASEN Economic Community, and 3) to present a model of the beef cattle
marketing strategies to ASEN Economic Community. The research was implemented in both of
qualitative and quantitative methodologies.
The results of the study showed that the context and problems of beef cattle
production and marketing in Thailand were mainly about problems of production and marketing.
Furthermore, an overall of the 4 factors affecting beef cattle marketing strategies to ASEN
Economic Community: production, private management, marketing, and state management, was
all high. An overall of the respondents’ opinions towards the 3 beef cattle marketing strategies
to ASEN Economic Community: to strengthen cooperation with ASEAN countries in the beef
cattle industry, to increase potential both the quantity and quality of beef cattle production,
and to restructure beef cattle production systems to meet the needs and market mechanisms.
Keyword : Beef Cattle Marketing, Strategy
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บทนา
อุตสาหกรรมโคเนื้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารสาหรับประชากรโลก
ปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ระหว่างปี 2551 – 2555 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เฉลี่ย
ปริมาณการผลิตที่ 57 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคเนื้อโคของโลกเฉลี่ยที่ 55 ล้านตัน ปริมาณการผลิตเกินความ
ต้องการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านตัน (USDA, 2013)
อุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตเนื้อโคมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ไทย
กัมพูชา มาเลเซีย และลาว ตามลาดับ แนวโน้มปริมาณการผลิตเนื้อโคตั้งแต่ปี 2551 – 2554 ประเทศที่มีการ
ผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และพม่า ประเทศที่มีปริมาณการผลิตลดลงได้แก่ เวียดนาม และไทย
ส่วนประเทศที่มีปริ มาณการผลิตค่อนข้างคงที่ ได้แก่ ลาวกัมพูชา และมาเลเซีย ปริมาณการผลิตของแต่ละ
ประเทศส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะนาเข้าจากออสเตรเลีย
อินเดีย และนิวซีแลนด์ ส่วนการส่งออกมีไม่มากนัก (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, 2556)
อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญ การผลิตโคเนื้อของไทยมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2551 – 2555) ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาโคเนื้อที่ตกต่า และนโยบาย
รัฐบาลในการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ทาให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพและ
ขยายพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันรายได้ หรือปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสู ง เช่น
ปาล์มน้ามัน ยางพารา ทาให้พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อลดลง เกษตรกรขาดแรงจูงใจ จึงเลิกเลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกร
ที่เลี้ยงโคเนื้อบางส่วนได้ลดปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เลี้ยง ส่งผลให้จานวนโคเนื้อ
ลดลง
จากการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีเป้าหมายรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ในปี 2558 โดยมีองค์ประกอบสามเสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักสาคัญเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยดาเนินการไปพร้อมกับอีก
2 เสาหลั ก คื อ ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ยน (ASEAN Security Community – ASC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อสร้างความมั่นคง
ความเจริญรุ่งเรือง และการดารงวิถีชีวิตอันงดงามในประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community) มีเป้าหมายจะเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุ น เงิ น ทุ น และแรงงานมีฝีมือ อย่า งเสรี เพื่ อ มุ่ งเน้ นให้อ าเซียนเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เป็นการเพิ่มอานาจในการต่อรองในเวทีการค้าโลก
จากความร่ ว มมื อ ดังกล่า วจะเกิด การเปลี่ย นแปลงที่ ส่งผลกระทบต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรม การค้า
การลงทุน และบริการ ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรคของผู้ผลิต และผู้บริโภค ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย มีโครงข่ายฐาน
การผลิต ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน นับเป็นการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความ
ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด หลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวั ฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การรวมกัน
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ สามารถนาจุดแข็งของแต่ละประเทศมา
เสริมกับจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต การส่งออก และบริการ เป็นการช่วย
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ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจากเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะมี ก ารยกเลิ กหรือ ลดอุ ป สรรคในการเข้ าสู่ต ลาด ไม่ ว่ า จะเป็น ด้า นภาษี หรื อ มาตรการอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ภาษี
เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ซึ่งอุตสาหกรรมโคเนื้อเป็นสาขาที่ไทย
มีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่ความสามารถ
ในการผลิ ต โคเนื้ อ ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู้ประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 1. การรวบรวมข้อมูลและการจัดทาข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์กร และการจัดทาร่างยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ฉบับจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
แบบเป็นการค้าตามนิยามของกรมปศุสัตว์ ปี 2555 จานวน 21,919 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตาราง
ของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43) ได้จานวน 377 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(multi-random sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-dept interview) เพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ผู้ประกอบการ
ส่งออกโคเนื้อและเนื้อโค สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อ และการตลาดโคเนื้อเป็นอย่างดี
ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมโคเนื้อ ผู้แทนจากสหกรณ์ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ ผู้ส่งออกโคเนื้อและเนื้อโค เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถาบันการเงิน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน
15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อและการตลาดโคเนื้อเป็นอย่างดี ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมโคเนื้อ
ผู้แทนจากสหกรณ์ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ ผู้ส่งออกโคเนื้อและเนื้อโค เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถาบันการเงิน แต่ไม่ซ้ารายเดิม สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 15 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นยุทธศาสตร์ฉบับจริง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มี 4 ตอน ประกอบด้วย 1. เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
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รายการ (Checklist) 2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 3. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ 4. เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า
มี 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้
เพื่อช่วยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อแบบเป็นการค้า และรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งกลับมายังผู้วิจัย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งออกโคเนื้อและเนื้อโค การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล
เชิงปริมาณ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จาแนก
ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ด้วยวิธีอุปนัย 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การทา
ดัชนีข้อมูล 4. การทาข้อสรุปชั่วคราวและกาจัดข้อมูล 5. การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุป
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาด
โคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาหรับจัดทายุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ โดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 4.25) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 1. ปัญหาการผลิต ( x =4.30) โดยเห็น
ว่าปริมาณโคเนื้อลดลงทาให้เสียโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพสาหรับใช้ใน
ฟาร์มมีราคาแพงทาให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจัดหามาใช้ได้ แรงงานหายาก ค่าจ้างแพง แรงงานขาด
คุณภาพ การรวมกลุ่มของเกษตรกรขาดความเข้มแข็งทาให้ขาดอานาจในการต่อรอง 2. ปัญหาการตลาด ( x =
4.17) โดยเห็นว่าการซื้อขายโคเนื้อยังขาดมาตรฐาน ราคาไม่ยุติธรรม เกษตรกรไม่มีแหล่งข้อมูลทางการตลาดทา
ให้ถูกเอาเปรียบ การพัฒนาคุณภาพสินค้าโคเนื้อมีน้อย ต้นทุนการขนส่งสูง โรงฆ่าสัตว์และสถานที่แปรรูปเนื้อโค
ส่วนมากยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้ อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวมในระดับ
มากทั้ ง 4 ด้ า น ( x =3.96) โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 1) ปั จ จั ย ด้ า นการผลิ ต ( x =4.00)
โดยเห็ น ว่ า เกษตรกรต้ อ งมี ค วามรู้ ก ารผลิ ต และการตลาดโคเนื้ อ เป็ น อย่ า งดี สามารถผลิ ต สิ น ค้ า โคเนื้ อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดเป้ า หมายได้ ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี ค วามคิ ดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าโคเนื้อสู่อาเซียน เกษตรกรต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าโคเนื้อเพื่อลด
ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน และควรมีแหล่งเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่าในการลงทุนผลิตสินค้า
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โคเนื้อสู่อาเซียน 2) ปัจจัยด้านการจัดการภาคเอกชน ( x = 3.91) โดยเห็นว่ามีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถ
แข่งขันได้ในอาเซียน มีเงินทุนเพียงพอหรือมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายสาหรับการพัฒนาการตลาดโคเนื้อสู่
ประชาคมอาเซียน มีการสนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในการขยายตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมอาเซียน 3. ปัจจัย
ด้านการตลาด ( x =3.78) โดยเห็นว่าสินค้าโคเนื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียน สินค้าโคเนื้อ
มีต้นทุนต่าราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน มีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ย อมรับ
ในตลาดอาเซียน สินค้าโคเนื้อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ ( x =3.57) โดยเห็นว่ารัฐควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านโคเนื้อในอาเซียน กฎ ระเบียบ
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เอื้อต่อการพัฒนาสินค้าโคเนื้อสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรภาครัฐมีความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อสู่ตลาดอาเซี ยน
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
3. เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการนาเสนอยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.98) ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
1. เสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมโคเนื้อกับประเทศในอาเซียน ( x =4.11) โดยเห็นว่า ส่งเสริมความ
ร่วมมือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อระหว่างกันในอาเซียน ส่งเสริมนักธุรกิจไทยให้สามารถ
ไปลงทุนธุรกิจโคเนื้อในประเทศอาเซียน พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโคเนื้อในอาเซียน
เสริมสร้างความร่วมมือการควบคุม ป้องกัน กาจัดโรคระบาดสัตว์ในอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือการผลิต
สินค้าโคเนื้อในอาเซียนสู่การเป็นฐานการผลิตเดียวกัน 2. พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ( x = 4.06) โดยเห็นว่า ควรผลักดันมาตรฐานสินค้าโคเนื้อไทยให้เป็นมาตรฐานของ
อาเซียน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
ผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3. ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิต
สินค้าโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด ( x =3.79) โดยเห็นว่า พัฒนาห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อ
และระบบโลจิสติกส์อย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อให้เข้มแข็งสามารถเชื่อมโยง
กับตลาดได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในประเทศไทยจากการ
วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อด้านปัญหาการผลิตมากที่สุด
รองลงมาคือ ปัญหาด้านการตลาด ดังนี้
1. ปั ญ หาการผลิ ต กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็น ว่ า ปริ มาณโคเนื้อ ลดลงท าให้ เสีย โอกาสทางการตลาดใน
ต่างประเทศ ประกอบกับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพสาหรับใช้ในฟาร์มมีราคาแพง ทาให้เกษตรกรรายย่อย
ไม่สามารถจัดหามาใช้ได้รวมทั้งแรงงานหายาก ค่าจ้างแพง แรงงานขาดคุณภาพ การรวมกลุ่มของเกษตรกรขาด
ความเข้มแข็ง ทาให้ขาดอานาจในการต่อรอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ และ จุฑารัตน์
เศรษฐกุล (2548) ศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า การผลิต
เชิงธุรกิจ พบปัญหา การใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนสารอง ราคาโคมีชีวิตก่อนขุนแพง จานวนโรงฆ่า มาตรฐาน
มีจากัด ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการฆ่า และขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย การผลิตของ
เกษตรกรขนาดกลาง มีปัญหาโรงฆ่าไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพเนื้อโคขาดความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโ ภค
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การผลิ ตของเกษตรกรรายย่อ ย มี ปั ญ หาขาดแนวทางการส่งเสริ มที่ ชัดเจนในการเลี้ย งโค เนื้ อ โรงฆ่ า ไม่ถูก
สุขอนามัย
2. ปัญหาด้านการตลาด กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการซื้อขายโคเนื้อยังขาดมาตรฐาน ราคาไม่ยุติธรรม
เกษตรกรไม่มีแหล่งข้อมูลทางการตลาดทาให้ถูกเอาเปรียบ การพัฒนาคุณภาพสินค้าโคเนื้อมีน้อย ต้นทุนการ
ขนส่งสูง โรงฆ่าสัตว์และสถานที่แปรรูปเนื้อโคส่วนมากยังไม่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) ได้ ศึกษาผลกระทบจากการทา FTA กับภาค
เกษตรกรรม ได้ทาการศึกษาผลกระทบด้านโคเนื้อ ดังนี้ เกษตรกรมักถูกกดราคารับซื้อจากการซื้อขายที่ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีระบบชั่ง ตวง วัด การซื้อขายเป็นไปตามสายตาแต่ละคน ไม่ยุติธรรมต่อเกษตรกร ประกอบกับการ
ที่เกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่มกัน ทาให้มีอานาจต่อรองต่า ไม่สามารถรวบรวมโคในปริมาณมากและส่งเข้า
ตลาดโคเนื้ออย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้เกษตรกรขายไม่ได้ราคา นอกจากนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังประสบกับ
ปัญหาการลักลอบนาเข้าโคมีชีวิตจากชายแดนและการลักลอบนาเข้าเนื้อกล่องแช่แข็งหรือเนื้อโคเถื่อนซึ่งส่งผล
กระทบต่อราคาโคเนื้อในประเทศอย่างมาก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจั ยด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ปัจจัยด้านการจัดการภาคเอกชน ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐน้อยที่สุด ดังนี้
ปัจจัยด้านการผลิต โดยเห็นว่าเกษตรกรต้องมีความรู้การผลิตและการตลาดโคเนื้อเป็นอย่างดี สามารถผลิตสินค้า
โคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายได้ ต้องมีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าโคเนื้อเพื่อลดต้นทุน สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน
มีแหล่งเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่าในการลงทุนผลิตสินค้าโคเนื้อสู่อาเซียน และเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีเป็นที่ต้องการใน
ตลาดอาเซียน รวมทั้งรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอานาจในการต่อรอง ปัจจัยด้านการจัดการภาคเอกชน
โดยเห็นว่า มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน มีเงินทุนเพียงพอหรือมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึง
ได้ง่ายสาหรับการพัฒนาการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมอาเซียน มีการสนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในการขยาย
ตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้านการตลาด โดยเห็นว่า สินค้าโคเนื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในตลาดอาเซียน สินค้าโคเนื้อมีต้นทุนต่าราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน มีความ
แตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียน สินค้าโคเนื้อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเห็น ว่ารัฐควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
โคเนื้อในอาเซียน กฎ ระเบียบ ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เอื้อต่อการพัฒนาสินค้าโคเนื้อสู่ประชาคมอาเซียน
บุ ค ลากรภาครัฐ มีความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี พร้ อ มเข้ า สู่ประชาคมอาเซีย น และภาครัฐ มีน โยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมโคเนื้อสู่ตลาดอาเซียนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไปสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ
ปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาคเอกชน มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับยุทธศาสตร์การตลาดโค
เนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านการตลาด
เท่ า นั้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถพยากรณ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารตลาดโคเนื้ อ สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) ได้ศึกษา
ผลกระทบจากการทา FTA กับภาคเกษตรกรรม ได้ทาการศึกษาผลกระทบด้านโคเนื้อ สรุปผลการศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะ 1. ปรับโครงสร้างการผลิต ด้วยการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพื่อนาไปสู่ฟาร์มมาตรฐาน ปรับปรุงบารุง
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อานาจ ภิญโญศรี

พันธุ์โคให้เติบโตเร็ว ตรงตามความต้องการของตลาด และปรับปรุงอาหารหยาบที่ให้โปรตีนสูง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ของอุตสาหกรรมโคเนื้อและลดต้นทุนการผลิต 2. การให้การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืองของภาครัฐในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ร่วมกันและการรวมกลุ่มของเกษตรกร การจัดหาแหล่งเงินกู้หรือเงินลงทุนดอกเบี้ยต่า
ให้กับเกษตรกร การจัดการหาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูกหญ้าอาหารโค และการเข้มงวดในการตรวจสอบ ดูแล
การจัดตั้งตลาดหรือศูนย์ซอื้ ขายโคในแต่ละภูมิภาค 3. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้คนในประเทศหันมา
นิยมบริโภคเนื้อโคมากขึ้น โดยเน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการต่อ การเจริญเติบโตของเด็ก 4) การจัดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อให้สอดรับกับอุปสงค์ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ (Traceability)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการ
วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ย วกับ ยุท ธศาสตร์เสริมสร้ างความร่ วมมื อในอุ ตสาหกรรมโคเนื้ อ
กับประเทศในอาเซียนมากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ และยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าโคเนื้อให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการและกลไกตลาด ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ ส าหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ
ในอุตสาหกรรมโคเนื้อกับประเทศในอาเซียน โดยเห็นว่า ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตโคเนื้อระหว่างกันในอาเซียน ส่งเสริมนักธุรกิจไทยให้สามารถไปลงทุนธุรกิจโคเนื้อในประเทศอาเซียน
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโคเนื้อในอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือการควบคุม ป้องกัน
กาจัดโรคระบาดสัตว์ในอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือการผลิตสินค้าโคเนื้อในอาเซียนสู่การเป็นฐานการผลิต
เดียวกัน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเห็นว่า
ควรผลักดันมาตรฐานสินค้าโคเนื้อไทยให้เป็นมาตรฐานของอาเซียน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ
การผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ 3) ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
กลไกตลาด โดยเห็นว่า พัฒนาห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อและระบบโลจิสติกส์อย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน สร้าง
เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อให้เข้มแข็งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุงระบบการผลิตสิ นค้าโค
เนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน สอดคล้องกับ ครรชิต พุทธโกษา (2554) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พบว่า กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร ควรมุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดย การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาระบบความมั่นคงทางวัตถุดิบเพื่อรักษาฐานการผลิต
ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค การพัฒนาตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้โดยเน้นการ
พัฒนาความชานาญของผู้ส่งออก การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดสาหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
เพื่อใช้เป็นฐานขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1. ภาครัฐควรมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อให้สามารถ
วางแผนการผลิตให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้เป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรได้
2. ภาครัฐควรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลสาหรับเกษตรกร (War Room) ที่มีความครอบคลุม เป็นปัจจุบัน
เข้าถึงได้ง่าย สาหรับเป็นฐานข้อมูลความรู้สู่เกษตรกรเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตและการตลาด
3. ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้เกษตรกรกู้ยืม เพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
4. ภาครัฐควรส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและตลาดให้เกิดความยั่งยืน
5. ภาครัฐควรยกเลิกหรือยกเว้นภาษีการนาเข้าเครื่องมือเครื่องจักรที่จาเป็นสาหรับใช้ในฟาร์มโค
เนื้อเพื่อเป็นการลดต้นทุน และให้เกษตรกรรายย่อยสามารถจัดหามาใช้ในฟาร์มได้
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจีสติกส์ และระบบการเงินเพื่ออุตสาหกรรมโคเนื้อ
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารสาหรับโคเนื้อ เพื่อรักษาฐานการ
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
3. ควรมีการวิจัยกระบวนการผลิตสินค้าโคเนื้อให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กิตติกรรมประกาศ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ นี้ ส าเร็ จ ลงด้ ว ยความกรุ ณ าจากหลายฝ่ า ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศาสตราจารย์
ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่เป็นผู้จุดประกายความคิดดี ๆ อาจารย์ ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลัก ดร.สุรพล พงษทัต ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร.สนธยา ชมพู
ดร.สุพจน์ ประไพเพชร รองศาสตราจารย์ดร.อนุวัติ คูณแก้ว ดร.สุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ที่ได้ให้คาปรึกษา
แนะนาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งได้ให้กาลังใจพร้อมกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การท างานที่ มี คุณภาพ และเป็ น ประโยชน์ อ ย่า งกว้า งขวาง ซึ่ งผู้ วิ จั ย มี ค วามภาคภูมิ ใ จและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ขอขอบคุณภรรยา ญาติพี่น้อง ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจ
ตลอดมา
ขอขอบพระคุณ นสพ.ธนิต อเนกวิทย์ รองอธิบ ดีกรมปศุสัตว์ นสพ.ทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อานวยการ
สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ อาจารย์สุพจน์ ศรีวิเวศน์ ข้าราชการบานาญผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อและอดีตผู้อานวยการ
กองบารุงพันธุ์สัตว์ คุณประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเลย คุณปรีชา บัวทองจันทร์ นักวิชาการสัตวบาล
ชานาญการพิเศษ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ คุณ วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์ คุณสุรเดช ขามั่น หัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อนนักเรียนเก่าสัตวแพทย์รุ่น 45 ตลอดจนเพื่อน
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่อานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ป รารถนา พฤกษะศรี นายกสมาคมโคเนื้ อ พั น ธุ์ ก าแพงแสน
คุณเรวัต วัชราไทย ลุงเชาว์ฟาร์ม คุณเมธา ซัคเซ็ด อาราเบียนฟาร์ม คุณกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร บริษัทสยามบีฟ
จากัด ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้
คุณค่าใด ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ขอยกความดีนี้ให้แก่ ครู อาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้ อบรมสั่งสอน
ให้ ค วามรู้ จนท าให้ ก ารวิ จั ย ประสบความส าเร็ จ หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า การวิ จั ย ครั้ งนี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
กั บ อุ ต สาหกรรมโคเนื้ อ ของประเทศไทย ประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และเกิ ด ประโยชน์ กั บ
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มหาวิทยาลัยในการใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
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