การจัดการองคความรู
เรื่อง การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินคาโคขุน
คุณภาพของสหกรณ

กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินคาโคขุนคุณภาพของสหกรณ
แนวโนมการบริโภคเนื้อสัตวโดยเฉลี่ยตอคนประมาณ 46.6 กิโลกรัม/คน/ป ในประเทศที่พัฒนาแลว
ประมาณ 95กิโลกรัม/คน/ป สวนประเทศที่กําลังพัฒนาประมาณ 46 กิโลกรัม/คน/ป เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรคนรายไดปานกลาง และรสนิยมการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตวสถิติของ FAOความตองการบริโภค
เนื้อวัวของโลก ในป พ.ศ. 2556 มีประมาณ67.7 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ0.5โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม
เชน จีน และ อินเดีย ประเทศที่มีสตอกโคมากที่สุด ไดแก อินเดีย (324 ลานตัว) บราซิล (197 ลานตัว) จีน
(104 ลานตัว) สหรัฐอเมริกา (89.3 ลานตัว)แมความตองการบริโภคเนื้อของโลกมีมากขึ้น แตการผลิตยังไม
เพียงพอตอบสนองความตองการเหลานั้น
สําหรับธุรกิจโคเนื้อไทยสรางรายไดปละไมต่ํากวา70,000 ลานบาท เกี่ยวของกับเกษตรกร768,834
ครัวเรือนในดานของการผลิตโคเนื้อมีความยาวของหวงโซอุปทานหลายป ตั้งแตลูกจนกระทั่งโตเปนโคสาว ตั้งทอง
ใหกําเนิดลูก โตเปนโครุน เขาสูตลาดนัดโคถูกเลี้ยงเปนโคขุน และเขาโรงเชือด ใชระยะเวลาประมาณ 3ป และ
ตองมีเงินทุนหมุนเวียนสูงเพื่อเปนคาอาหาร คาฉีดวัคซีน ฯลฯ จึงทําใหเกษตรกรไมนิยมเลี้ยงโคเปนอาชีพหลัก แต
เลี้ยงเปนอาชีพเสริมควบคูกับทําการเกษตรอื่นๆ ลักษณะการเลี้ยงเปนรายยอย ไมเกิน 10 ตัว และไมมีการจัดการ
ฟารมที่ดี ในป พ.ศ. 2556 (ขอมูลกรมปศุสัตว.2556) ไทยมีโคเนื้อมีชีวิต จํานวน4.5 ลานตัว ลดลงจากป พ.ศ.
2555 รอยละ 28.46 ปริมาณการเลี้ยงลดลงมาเรื่อยๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ปริมาณโคเนื้อที่ถูกฆาในป พ.ศ.
2555 จํานวน 944,000 ตัว ลดลงเหลือ 888,000 ตัว ในป พ.ศ. 2556
ปญหาที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากความตองการที่ลดลงแตเกิดจากการผลิตในประเทศไมเพียงพอ ในชวง 5 ปที่
ผานมา ราคาเนื้อโคสูงขึ้นมากถึงรอยละ 40 จึงดึงดูดใหพอคาจากจีนและเวียดนามเขามาซื้อโคในไทย มีทั้งโคใน
ประเทศและโคที่นําเขาผานดานชายแดนตางๆ เชน จังหวัดตาก จังหวัดแมฮองสอน ฯลฯ มากขึ้น โดยโคมีชีวิต
เหลานี้เขามาอยูในประเทศเพียงรอยละ 20 ที่เหลือจะถูกสงออกไปยังประเทศที่สามปจจัยเหลานี้มีสวนทําให
ผูบริโภคในประเทศซื้อเนื้อโคทั่วไปในราคาแพงดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะใชการสรางเครือขายสหกรณในรูปแบบ
Cluster เพื่อเพิ่มปริมาณโคตนน้ําและสรางมูลคาการผลิตและการตลาดแกสมาชิกสหกรณตลอดหวงโซอุปทาน
โดยมุง
การจัดการตลอดหวงโซอุปทาน(Supply Chain)ใหสมาชิกสหกรณสามารถผลิตสินคาใหไดคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัย ไรกังวล ตรวจสอบยอนกลับไดและกระจายสินคาไปสูตลาดระดับกลางและระดับบน และตลาด AEC
การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM)
โซอุปทาน (Supply Chain) หรือ เครือขายลอจิสติกส คือ การใชระบบของหนวยงาน คน เทคโนโลยี
กิจกรรม ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเขาดวยกันเพื่อการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากผูจัดหาไป
ยังลูกคา กิจกรรมของโซอุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให
กลายเปนสินคาสําเร็จ จากนั้นจึงสงไปจนถึงลูกคาคนสุดทาย คือ ผูบริโภค ในเชิงปรัชญาของโซอุปทาน (Supply
Chain)นั้น วัสดุที่ถูกใชแลวอาจจะถูกนํากลับมาใชใหมที่จุดไหนของโซอุปทาน (Supply Chain) ก็ได ถาวัสดุนั้น
เปนวัสดุที่นํากลับมาใชใหมได (Recyclable Materials) โซอุปทาน (Supply Chain) มีความเกี่ยวของกับโซ
คุณคา (Value Chain)

โดยทั่วไปแลว จุดเริ่มตนของโซมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรทางชีววิทยาหรือ
นิเวศวิทยา ผานกระบวนการแปรรูปโดยมนุษยผานกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวของ เชน การกอโครง
ราง, การประกอบ หรือการรวมเขาดวยกัน กอนจะถูกสงไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนยาย
ปริมาณของสินคาก็จะลดลงทุกๆครั้ง และไกลกวาจุดกําเนิดของมัน และทายที่สุด ก็ถูกสงไปถึงมือผูบริโภค
การแลกเปลี่ยนแตละครั้งในโซอุปทาน (Supply Chain) มักจะเกิดขึ้นระหวางบรรษัทตอบรรษัท ที่ตองการ
เพิ่มผลประกอบการ ภายใตสภาวะที่พวกเขาสนใจ แตก็อาจจะมีความรูนอยนิด/ไมมีเลย เกี่ยวกับองคกรอื่นๆใน
ระบบ ปจจุบันนี้ ไดเกิดบริษัทจําพวกบริษัทลูก ที่แยกออกมาเปนเอกเทศจากบริษัทแม มีจุดประสงคในการสรรหา
ทรัพยากรมาปอนใหบริษัทแม
การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) นั้นเปนการนํากลยุทธ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือ
ทฤษฎี มาประยุกตใชในการจัดการ การสงตอ วัตถุดิบ สินคา หรือบริการจากหนวยหนึ่งในโซอุปทาน (Supply
Chain) ไปยังอีกหนวยหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีตนทุนรวมในโซอุปทาน (Supply Chain) ต่ําที่สุด และไดรับ
วัตถุดิบ สินคา หรือการบริการตามเวลาที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังมีการสรางความรวมมือกันในการแบงปนขอมูล
ขาวสาร ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม เพื่อใหทราบถึงความตองการอันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสงตอของ
วัตถุดิบ สินคา หรือการบริการนี้ นําไปสูการไดรับผลประโยชนรวมกันของทุกฝายดวยซึ่งสามารถสรุปความหมาย
ของโซอุปทาน (Supply Chain) ไดวา “การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management)” หมายถึง การ
บริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพันธระหวางองคกรที่เกี่ยวของกันตั้งแตตนน้ํา (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ํา (สินคา
สําเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวตอเนื่องกันเหมือนโซ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึง
มือผูบริโภค โดยการใหความสําคัญตอการสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล และนําไปใชรวมกัน เปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ในการดําเนินงานและเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
ความสําคัญของการบริหารจัดการโซอุปทาน (Importance of Supply Chain Management)
หลังจากที่การแขงขันทางธุรกิจไดทวีความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษที่ผานมา ผูบริหารก็ตางตกอยูภายใต
แรงกดดันที่จะตองทําใหองคกรมีการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแขงขันทางธุรกิจมุงเนนที่ความพึง
พอใจของลูกคาเปนหลัก การตอบสนองตอความตองการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกคา และอยู
บนพื้นฐานของตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการนําเครื่องมือเขามาชวยในการบริหารภายในองคกรให
เกิดประสิทธิภาพนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถชวยผูประกอบการในสภาวะการแขงขันใน
ปจจุบันไดเปนอยางดีก็คือ ระบบการบริหารจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งเปนระบบการ
บริหารที่มีแนวคิดที่มุงเนนความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เปนระบบการบริหารที่สนองความตองการ
ของลูกคาดวยการบริหารจัดการใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถสงมอบสินคาหรือชิ้นงานใหกับ
หนวยงานถัดไปไดอยางตอเนื่อง จนกระทั่งผลิตเปนสินคาที่มีคุณภาพ สงถึงมือลูกคาไดตามที่ลูกคาตองการ
แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวาองคกรไมสามารถแขงขันไดโดยลําพังอีกตอไปแลว แตจะตองแขงขันกันในรูปของโซ
อุปทาน (Supply Chain) หรือการแขงขันที่เปนแบบเครือขาย ซึ่งองคกรที่จะประสบความสําเร็จจะตองมี

โครงสรางที่เหมาะสม และสามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานในเครือขายเพื่อเสนอสิ่งที่ดีกวาและรวดเร็วกวา
ใหกับลูกคาของตน ในอดีตที่ผานมาสวนใหญองคกรมักยึดหลักการบริหารแบบที่เนนการปฏิบัติงานอยูแตภายใน
องคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด แตไมคอยใหความสําคัญกับผูสงมอบและลูกคาเทาใดนัก ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจของ
องคกรดังกลาวเปนลักษณะ“ซื้อขายกันเทานั้น” คือสินคาและบริการจะถูกซื้อมาและขายไปใกลๆ ตัวในโซอุปทาน
(Supply Chain) หรือที่เรียกวาหลักการใกลชวงแขน (arm-length basis) โดยละเลยความสัมพันธระยะยาวและ
ผลประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานที่อยูไกลออกไปในโซอุปทาน (Supply Chain) ผลที่ไดก็คือลูกคาซึ่งอยู
ปลายสุดของโซอุปทาน (Supply Chain) ไดรับสินคาและบริการที่มีตนทุนสูงและคุณภาพต่ํา ขณะที่เงินทุนและ
ทรัพยากรในการบริหารเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ผูบริหารองคกรจึงตื่นตัวและเริ่มตระหนักวาตอไปนี้ไมจําเปนที่
องคกรจะตองทํางานทุกอยางดวยตนเอง บอยครั้งที่พบวามีหนวยงานอื่นนอกองคกรที่มีทรัพยากรและเทคนิค
เฉพาะที่สามารถทํางานเฉพาะอยางไดดีกวาตนเองหรือแมวาองคกรนั้นเองจะมีทรัพยากรและเทคนิคที่สามารถทํา
ไดก็ตาม แตก็อาจจะไมอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในโซอุปทาน (Supply Chain) การคิดแบบนี้หนทางที่จะนําไปสู
ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนในยุคปจจุบันนั้นคือการบริหารความสัมพันธที่ซับซอนของหลายหนวยธุรกิจ
ซึ่งแตละหนวยธุรกิจก็จะเสนอขายสินคาและบริการของตน แตในที่สุดก็ตองประกอบกันเปนสินคาและบริการ
สุดทายใหมีตนทุนต่ํากวาและมีมูลคาเพิ่มมากวาใหแกลูกคา ปจจัยแหงความสําเร็จของแนวคิดนี้คือวิธีการทําให
ความสัมพันธของทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนพันธมิตร (alliances) หรือผูสงมอบหลอหลอมเขาดวยกันเพื่อบรรลุผล
ประโยชนของทุกฝาย
การทําคลัสเตอร(Cluster)
การทําคลัสเตอร(Cluster)เปนคําที่มักนิยมใชในการสรางความสามารถในการแขงขัน มีหลายโครงการที่
หนวยงานรัฐไดเขาไปสงเสริมใหเกิดขึ้น เชน คลัสเตอรชิ้นสวนยานยนต คลัสเตอรอัญมณี คลัสเตอรสิ่งทอ คลัสเตอร
มันสําปะหลัง คลัสเตอรขาวหอมมะลิ คลัสเตอรออยและน้ําตาล คลัสเตอรโคเนื้อ ฯลฯ ที่ผาสนมา
วนใหญเปนการสราง
กลุมเครือขายเฉพาะดาน เพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรู เทคโนโลยี คูคา ฯลฯ ที่เปนประโยชนตอการทํา
ธุรกิจและการตลาด สรางชองทางการเขาถึงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา คลัสเตอรเปนที่รูกันวาชวยลดขอจํากัดของขนาดของ
หนวยธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) หรือสหกรณขนาดเล็กได ซึ่งจะชวยปรับปรุง
ความสามารถในการผลิต นวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันโดยรวม
แมจะมีการศึกษาเรื่องคลัสเตอรมากมายแตยังไมสามารถระบุแนวคิดที่ชัดเจนได
Michael E. Porter
นิยามวาคือ กลุมของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของมารวมตัวกันดําเนินกิจกรรมอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน
(Geographical Proximity) มีความรวมมือเกื้อหนุนกัน เชื่อมโยงและสงเสริมกันและกันอยางครบวงจร
(Commonalityand Complementarity) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน Horizontal
(
Linkages) เปนการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของคลัส
เตอรโดยรวม แนวคิดหลักของการพัฒนาคลัสเตอรโดยPorter คือเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันคือ ประเทศ
จะมีความสามารถในการแขงขันไดตองเริ่มตนจากหนวยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ เชน บริษัทถาสามารถเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานได ไมเพียงลดตนทุนอยางเดียวก็จะไดเปรียบกับคูแขง เมื่อหลายๆ บริษัทรวมตัวเปนอุตสาหกรรม
ก็สงผลขนาดกวางมากขึ้นเปนความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศตามมา

หลักการสําคัญในการพัฒนาคลัสเตอร คือ การสรางความความรวมมือกันบนพื้นฐานของการแขงขันกัน (Copetition) รวมมือไดทั้งความสัมพันธแบบแนวนอนVertical)
( ระหวางผูซื้อและซัพพลายเออร และความสัมพัแบบ
นธ
แนวตั้ง (Horizontal) เชน ลูกคาทั่วไป เทคโนโลยี ฯลฯรวมไปถึงเชื่อมโยงกับสถาบันเชน มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย
ฯลฯ โดยที่ผูเกี่ยวของในเครือขายคลัสเตอร ตองกําหนดทิศทาง เปาหมายกลยุและ
ทธการพัฒนารวม
(Core Objective and Strategy) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ระหวางกัน เพื่อ
สงเสริมการแบงงานกันทําตามความถนั
Divดisio( n of Labour) สงเสริมการสรางนวัตกรรม สรางความใกล
ทางกายภาพระหว
ชิด
าง
ผูผลิตที่แขงขันกัน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของคลัสเตอร เชน ผูที่อยูในคลั
รวสมกั
เตอร
นลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการธุรกิจตนน้ําและปลายน้ํารวมกันวางแผนบริหารหวงโซอุปทานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจําหนายสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นตลอดหวงโซอุปทาน
เปนการยากที่จะระบุปจจัยที่เปนเงื่อนไขจําเปนของการพัฒนาคลัสเตอรและปจจัยไหนที่ปรากฏขึ้นซึ่ง
เปนผลมาจากกระบวนการทําคลัสเตอร ตัวอยางโดยทั่วไปของคุณสมบัติที่ใชสรางคลัสเตอร เชน ความใกลชิดใน
เชิงภูมิศาสตรของตลาดและซัพพลายเออร การมีอยูของกลุมแรงงานเฉพาะดาน การปรากฏอยูของเครื่องมือ ปจจัย
การผลิต ทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะอยางและสาธารณูปโภคหาไดงาย ตนทุนการติดตอต่ํา การเขาถึงขอมูลไดดี
เปนตน ตัวอยางความสําเร็จของการทําคลัสเตอร เชน ธุรกิจเฟอรนิเจอร เซรามิค และอาหารในตอนเหนือของ
อิตาลี ผลิตสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงระดับภูมิภาคในซิลีคอนวัลเลย ธุรกิจเกษตรของประเทศไทย (ขาว มันสําปะหลัง
โคเนื้อ) เปนตน
การดําเนินงานที่ผานมามักจะเปนกลุมคลัสเตอรที่สรางโดยภาครัฐลงไปสนับสนุน ตัวกลางที่จะเปน คน
เชื่อมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไมชัดเจน การดําเนินงานแบบภาครัฐที่จะใหเปนศูนยกลางนั้น ไม
เอื้ออํานวย ลาชา จํากัดดวยงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่จําเปน จึงเปนการกระเพื่อมของการ
ปรับตัวเพื่อรับกับการแขงขันที่รุนแรงไดในระยะสั้น ดังนั้นเพื่อใหสงผลในระยะยาวกลุมคลัสเตอรควรจะมี
ปฏิสัมพันธเปนระบบเชิงธรรมชาติของธุรกิจ นั่นคือปรับใหหนวยธุรกิจตั้งเปนวิสัยทัศน และแปลงเปนกลยุทธการ
จัดการหวงโซอุปทาน สรางพันธมิตรทางธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยหนวยธุรกิจเปนพลวัต เพื่อยกระดับความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน

แบบจําลอง Diamond Model
Diamond Model เปนวิธีการวิเคราะหที่มาจากทฤษฎีความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness
Theory) ที่มุงเนนความสามารถในการแขงขันระดับเศรษฐกิจจุลภาค คือการสรางสิ่งแวดลอมทางธุรกิจในพื้นที่ให
มีคุณภาพ มีปจจัยองคประกอบ 4 ดาน ประกอบดวย (Porter, 1990)
1) การวิเคราะหดานเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรทุน โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เชน ถนน ทาเรือ ทาอากาศยาน ไฟฟา ประปา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
2) เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) เปนการวิเคราะหถึงคุณภาพของอุปสงค รวมทั้ง
พิจารณาความพิถีพิถันและระดับความตองการดานคุณภาพ ที่เปนรูปแบบของผูบริโภคซึ่งมีผลกระตุนให
ผูประกอบการตองปรับตัวและพัฒนาการผลิตสินคา นอกจากนี้ อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศยังมี
ความสําคัญในการคาดการณอุปสงคของผูบริโภคในตางประเทศดวย
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) เปนการวิเคราะห
ถึงการมีอยู และคุณภาพของผูผลิตหรือผูจัดหาวัตถุดิบในทองถิ่น ซึ่งชวยสงเสริมใหหวงโซการผลิตมีความเขมแข็ง
และตอเนื่อง รวมทั้งพิจารณาระดับของการประสานความรวมมือกันของธุรกิจตาง ๆ ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตามหวงโซอุปทานเปนการเชื่อมโยงในแนวตั้ง ในขณะเดียวกันการพัฒนาคลัส
เตอรจะใหความสําคัญครอบคุลมไปถึงการเชื่อมโยงธุรกิจในแนวนอนดวย ซึ่งเปนการเชื่อมโยงของธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในเครือขายที่ตองเกื้อหนุนกันและเสริมความสามารถในการแขงขันซึ่งกันและกัน แตไมไดอยูใน
สายการผลิตของหวงโซอุปทาน
4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธ (Firm Strategy, Structure, Rivalry and Competition) เปน
การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมของที่ธุรกิจเกิดขึ้น ตลอดจนธรรมชาติของการแขงขันในทองถิ่น วาทําใหเกิดการ
แขงขันที่เปนธรรมหรือเอื้อตอการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจหรือไม อยางไร การวิเคราะหอาจจะพิจารณาถึงนโยบาย
และกฎระเบียบของภาครัฐ ตลอดจนการรวมมือกันกําหนดยุทธศาสตรของภาครัฐ ที่มีสวนเกี่ยวของตอการแขงขัน
และการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน บรรยากาศการแขงขันจะสงผลตอการกําหนดเปาหมายและกลยุทธการ
แขงขันที่ธุรกิจในคลัสเตอรใชในการดําเนินการธุรกิจของตน
การวิเคราะหการเชื่อมโยงตามตัวแบบ Diamond Model มี 2 ลักษณะ คือ ความเชื่อมโยงกิจกรรม เปน
การวิเคราะหถึงการมีอยูและคุณภาพของ Supplier ในทองถิ่น ซึ่งชวยสงเสริมใหหวงโซมีความเขมแข็งและดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และความเชื่อมโยงความรวมมือ จะวิเคราะหจากระดับการประสานความรวมมือกันของ
ธุรกิจตางๆ ในเครือขายวิสาหกิจ เชน การแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร การรวมมือกันในการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร การทําวิจัย หรือการทําการตลาด ซึ่งจะชวยทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายนั้นสามารถเขาถึง
ปจจัยการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและราคาถูก และสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

การไหลของการขนส่ง
การไหลของข้ อมูลข่าวสาร

ห่ วงโซ่ อุปทาน(Suply Chain) : คลัสเตอร์ โคเนือ้

การผลิต,การจัดเก็บ

ต้ นนํา้

กลางนํา้
ผู้ส่งออกโคเนือ้
มีชีวิต

ผู้ผลิตโคพ่ อแม่ พันธุ์

สหกรณ์
กลุ่ม
เกษตรกร
เกษตรกร
รายย่ อยผู้
เลีย้ งโคก่ อน
ขุน

ผู้ผลิตลูกโค
ผู้ผลิตอาหาร
สัตว์
ผู้ขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์
ผู้ขายยารักษา
สัตว์ วัคซีน

ปลายนํา้
ตลาดโคเนือ้
ต่ างประเทศ

ตลาดสด
โรงฆ่ า

ตลาดนัดโค
กระบือ

สหกรณ์ , กลุ่ม
เกษตรกร,ผู้
เลีย้ งโคขุน

โรงงานตัด

โรงฆ่ า

การจัดซื ้อ
การจัดการวัสดุ-โลจิสติกส์ขาเข้ า

โรง
บ่ ม
ซาก
โรง
งาน
ตัด

ร้ านค้ า
ปลีก
ร้ านอาหาร
ภัตตาคาร
ร้ านค้ า
โมเดิร์น
เทรด
การกระจายสินค้ า

กระบวนการโลจิสติกส์

ผู้บริโภค

+ การเชื่อมโยงเครือข่ ายโคเนือ้ กับวิสาหกิจชุมชน เป็ นการเพิ่มพืน้ ที่การ
ผลิตร่ วมให้ กับเกษตรกรทัง้ กลุ่ม และเกษตรกรแยกกันทําตามความ
ถนัดและทรัพยากรที่มี

+ การดําเนินการยุทธศาสตร์ “ครัวโลก” นโยบาย “อาหารปลอดภัย”
และโครงการ “เนือ้ สัตว์ อนามัย” ของรัฐบาล
+/- มาตรการจดทะเบียนฟาร์ ม ขึน้ ทะเบียนปศุสัตว์ การจัดโซนนิ่ง
การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตทัง้ ระบบ

+การใช้ ระบบสหกรณ์ ทาํ ให้ สามารถควบคุมคุณภาพระบบการผลิตของ
สมาชิกได้ ตามเป้าหมาย

- ขาดความจริงจังในการแก้ ปัญหาโรคปากเปื่ อยเท้ าเปื่ อย

+การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับคลัสเตอร์ โดยใช้ ระบบตลาดนํา
- ความได้ เปรียบของฟาร์ มขนาดใหญ่ ท่ มี ีธุรกิจครบวงจร อาจทําให้ เกิด
การผูกขาด ทัง้ การผลิตและการตลาดได้ ในอนาคต

- ไม่ มีการประกันราคาแม่ โค/ลูกโค

บริบทการแข่งขัน และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ

เงื่อนไขปั จจัยการ
ผลิต
+ ความสมบูรณ์ ทางโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
ปั จจัยการผลิตที่เอือ้ ต่ อการเลีย้ งโคขุน
+ เกษตรกรมีทักษะซึ่งเป็ นภูมิปัญญาดัง้ เดิม
และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเลีย้ ง ด้ วย
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ อยู่เสมอ
- มีการระบาดของโรคใหม่ ๆ ที่ไม่ เป็ นที่ร้ ูจักอยู่
เนืองๆ ทําให้ การใช้ เวชภัณฑ์ ไม่ ค่อยมี
ประสิทธิภาพ

รัฐบาล
เงื่อนไขด้ านอุปสงค์
+ กระแสความต้ องการของผู้บริโภคที่ให้ ความสําคัญ
เพิ่มขึน้ ในเรื่องของสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงสนับสนุน
+ มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการมาเป็ นเวลานาน ในรูปของ
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ทัง้ ในระดับท้ องถิ่น
และระดับจังหวัด และเชื่อมโยงเครือข่ ายกับสหกรณ์ โคเนือ้
+ หน่ วยงานต่ างๆ ในท้ องถิ่นทัง้ ภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาให้ การสนับสนุนการดําเนินงานและการ

+ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มบริโภค
ระดับกลางและสูง มีความต้ องการสินค้ าคุณภาพ
- ตลาดส่ วนใหญ่ เป็ นผู้บริโภคที่มีกําลังซือ้ ระดับกลาง
และระดับล่ าง ซึ่งคํานึงถึงเรื่องราคาเป็ นหลัก
- ผู้บริโภคไม่ สามารถแยกแยะความแตกต่ างได้ อย่ าง
ชัดเจน ระหว่ างสินค้ าที่ได้ มาตรฐานและไม่ ได้ มาตรฐาน
ที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้

การวิเคราะห์ ขดี ความสามารถในการแข่ งขันคลัสเตอร์ สหกรณ์ โคเนือ้ โดยใช้ Diamond Model

โดยสรุป การนําคลัสเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน กอใหเกิด
ประโยชนดานตาง ๆ ไดแก เปนตัวกระตุนใหเกิดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ความนาเชื่อถือ ความเร็ว
ในการขนสงสินคา การแลกเปลี่ยนขอมูลทางกลยุทธ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน คือ การ
นําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเดน และมีมูลคาสูง มีการใชนวัตกรรมในการผลิต และในกระบวนการผลิตมีความ
รวมมือระหวางผูผลิต หนวยงานภาครัฐ และองคกรที่เกี่ยวของ
สําหรับการสรางพันธมิตร/เชื่อมโยงเครือขายที่เกิดจากโครงการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายธุรกิจ
สินคาโคเนื้อคุณภาพของสหกรณ โดยการทําคลัสเตอรนั้น สามารถชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/เกษตรกรใหมีรายได
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เกษตรกรสมาชิกสหกรณผูผลิตโคกอนขุนไดรับความรู เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
ผานการเขาไปใหคําแนะนําของสหกรณแมขาย เกี่ยวกับดานการผลิต การเลี้ยง การใหอาหารที่ดีเหมาะสม
ความสําเร็จของการสรางเครือขายระหวางสหกรณเกิดจากความเชื่อมั่นไววางใจ การสื่อสารระหวางกันอยาง
สม่ําเสมอ ไดรับผลประโยชนรวมกัน ไมไดเอารัดเอาเปรียบ สงผลตอการทําธุรกิจระยะยาว คนที่ไดรับประโยชน
แทจริงคือสมาชิกสหกรณซึ่งเปนเกษตรกร
อยางไรก็ตามปญหาของธุรกิจโคเนื้อยังมีอีกในหลายสวนของหวงโซอุปทาน เมื่อปริมาณโคจะเกิดขึ้น ใน
อนาคตเพิ่มขึ้น จะทําอยางไรถาสถานการณการตลาดไมเปนเชนปจจุบัน จะจัดการอยางไรกับราคาที่อาจจะต่ําลง
ในอนาคต ถาจีนหรือเวียดนามเลือกไมนําเขาโคจากไทย โรงเชือดคุณภาพมีนอยเปนปญหาคอขวด และ ไม
กระจายไปในภูมิภาคตางๆ ไมเกิดความประหยัดดานการขนสง ตลาดของสหกรณยังไมหลากหลาย จะเห็นไดวา
สหกรณโคเนื้อจําเปนที่จะตองจัดการกับหวงโซอุปทานปลายน้ําใหทันตอผลผลิตที่กําลังจะออกสูตลาดในอีกไมกี่ป
ขางหนา โครงการของภาครัฐควรเพิ่มดานการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานปลายน้ําใหมากขึ้นเพื่อจัดการกับปญหา
ดังกลาวไดอยางทันทวงที

