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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยั เร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกลุาร้องไห้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึน้ โดยท าการศึกษาข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์
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ทุง่กลุาร้องไห้ ซึง่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึน้ทะเบียนสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุา
ร้องไห้ การศกึษานีไ้ด้น าข้อมลูข้าวหอมมะลิจากทุง่กลุาร้องไห้ น าข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์มลู
สหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง พบว่า 
มลูคา่ในห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิรวม 2,256 ล้านบาท แบง่เป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิน าเข้าใน
หว่งโซอ่ปุทาน 1,128 ล้านบาท ผลิตภณัฑ์หลกัในกระบวนการผลิต 1,104 ล้านบาท และผลิตภณัฑ์
รองในกระบวนการผลิต 23 ล้านบาท
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ABSTRACT 
 

The particular research on supply chain of jasmine rice from Thung Kula Ronghai  
needs  to study the management, production, processing and storage of jasmine rice 
products in the supply chain. To find some ways to improve production efficiency. The 
data were collected from 16 agricultural cooperatives in Roi-Et, Surin, Sisaket, 
Mahasarakham and Yasothon provinces that situate in Thung Kula Ronghai region. The 
Department of Intellectual Property has registered Geographical Indication of jasmine rice 
of Thung Kula Ronghai. This study takes the information of jasmine rice from their to 
analyze. The total value of the jasmine rice chain is 2,256 Million Baht, consisting of jasmine 
paddy imported into the supply chain of 1,128 Million Baht, main products 1,104 Million 
Baht and secondary products 23 Million Baht.
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บทที่  1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ข้าวหอมมะลิถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยท่ีคนทั่วโลกรู้จักตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั ด้วยเอกลกัษณ์ด้านกลิ่นท่ีโดดเดน่เป็นแบบฉบบัเฉพาะตวัตามธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารท่ี
ท าให้เกิดความหอมท่ีมีลกัษณะคล้ายกลิ่นหอมของใบเตยและดอกชมนาด เม่ือหงุสกุแล้วลกัษณะ
ของเมล็ดข้าวสกุยงัมีสีขาวราวกบัดอกมะลิ เนือ้สมัผสัเหนียวนุม่ เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก 
ชัน้คณุภาพของข้าวหอมมะลิ แบง่ออกเป็น 2 ชัน้ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิไทยประเภทข้าวขาว 2) ข้าว
หอมมะลิไทยประเภทข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิไทยประเภทข้าวขาวแบง่เป็น 6 ชัน้คณุภาพ ดงันี ้1)
ข้าวขาว 100% 2) ข้าวขาว 5% 3) ข้าวขาว 10% 4) ข้าวขาว 15% 5) ข้าวขาวหกัเอวนัเลิศพิเศษ 
และ 6) ข้าวขาวหกัเอวนัเลิศ ข้าวหอมมะลิไทยประเภทข้าวกล้อง แบ่งเป็น 4 ชัน้คณุภาพ ดงันี ้1) 
ข้าวกล้อง 100% 2) ข้าวกล้อง 5% 3) ข้าวกล้อง 10% และ 4) ข้าวกล้อง 15% 
 

สิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ ผู้ขอขึน้ทะเบียน จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดั
สริุนทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัยโสธร ลกัษณะภูมิประเทศของทุ่งกุลา
ร้องไห้เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีปลูกข้าวเป็นลูกคล่ืน สูง ต ่า สลบักันจากระดบัน า้ทะเล 
200 เมตร เป็นดินร่วนปนทรายในดินมีธาตุโซเดียมและซิลิก้า มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า การ
เพาะปลูกข้าวขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ อาศยัน า้ฝนเป็นหลักลักษณะสภาพภูมิประเทศท่ีมี
ความเค็มในดิน ความแห้งแล้งของพีน้ท่ีรวมถึงสภาพอากาศ ธาตอุาหารในดิน ส่งผลให้ข้าวเกิด
ความเครียดและหลั่งสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ซึ่งมีลักษณะกลิ่นคล้ายใบเตยหรือ
ข้าวโพดคัว่ ในปริมาณ 0.1-0.2 ไมโครกรัม ซึ่งท าให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิท่ีปลูกใน
พืน้ท่ีอ่ืนของประเทศ อนัเป็นธรรมชาติท่ีส่งผลตอ่ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ท่ีแปรรูปมาจากข้าวเปลือกพนัธุ์ข้าวหอมท่ีไว
ตอ่ช่วงแสง คือ พนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพนัธุ์ กข 15 ซึ่งปลกูในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ขอบเขตท่ีตัง้
แหล่งภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีเพาะปลูกอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ประกอบด้วย 1) จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย ต าบลท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ อ าเภอเกษตรวิสยั อ าเภอสุวรรณภมูิ อ าเภอประ
ทมุรัตต์ อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี จ านวน 986,807 ไร่  2) จงัหวดัสริุนทร์ประกอบด้วย 
ต าบลท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอท่าตมู และอ าเภอชุมพลบุรี 575,993 ไร่ 3) จงัหวดัศรี
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สะเกษประกอบด้วย ต าบลท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอราษีไศล และอ าเภอศิลาลาด 
จ านวน 287,000 ไร่ 4) จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย ต าบลท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จ านวน 193,890 ไร่ 5) จงัหวดัยโสธรประกอบด้วย ต าบลท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีทุ่ง
กลุาร้องไห้ อ าเภอมหาชนะชยั และอ าเภอค้อวงั จ านวน 64,000 ไร่ 

 
ตามความเช่ือของผู้ เฒ่าผู้แก่ชาวอีสานท่ีเคยเช่ือกนัว่า “การขายข้าวเป็นบาป” เพราะข้าว

เป็นของสูง การท านาจึงท าเพ่ือเลีย้งชีวิตให้ชาวบ้านหรือแบ่งปันเพ่ือนบ้านเท่านัน้ แต่เม่ือโลกได้
เปล่ียนไป การท านาในวนันีเ้ป็นเหมือนอตุสาหกรรมท่ีเป็นหน้าตาของประเทศ ท าให้พื น้ท่ีของ “ทุ่ง
กุลาร้องไห้” กว่า 2 ล้านไร่ใน 5 จังหวัด ท่ีจากเดิมเคยถูกมองว่าทุรกันดาร บัดนีถู้กพัฒนาให้
กลายเป็น “แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย” ท่ีได้รับการยอมรับจากกรมการข้าว
และกรมวิชาการเกษตรจนสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าเจ็ดพนัล้านบาทต่อปี สาเหตท่ีุท าให้ความ
หอมของข้าวหอมมะลิลดลงโดย นายไพฑรูย์ อไุรรงค์ รองอธิบดีกรมการข้าวได้กลา่วไว้ว่า สิ่งท่ีเห็น
ได้ชดัท่ีสดุนัน่คือ ภาวะโลกร้อน อณุหภูมิท่ีสงูขึน้ ส่งผลให้น า้มนัหอมท่ีอยู่ในแปง้ข้าวระเหยหายไป
ได้เร็วกว่าเม่ือก่อน ยิ่งการรีบเอาข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร น า้มันหอมจะระเหยเร็วกว่าอยู่ใน
สภาพเป็นข้าวเปลือก ฉะนัน้โครงการรับจ าน าฯ ท่ีก าหนดกฎให้รีบแปรสภาพข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารโดยเร็ว และเก็บรักษาไม่ดี ไม่เก็บในท่ีอณุหภูมิต ่า ยิ่งจะท าให้ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นเจือจาง
ลง สภาพในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงในระบบการผลิตในไร่นาอย่างมากโดยเฉพาะในภาค
อีสาน ซึ่งแตเ่ดิมใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว แตปั่จจบุนัแรงงานจ้างหายากและมีราคาแพงท าให้
ต้องหนัไปจ้างรถเก็บเก่ียวนวดข้าว ท าให้ข้าวเปลือกมีความชืน้สงู และหากก่อนหน้าเก็บเก่ียวมีฝน
ตกด้วยแล้วข้าวท่ีเก่ียวได้จะมีความชืน้ถึง 30% ซึ่งสูงกว่าความชืน้มาตรฐานถึงหนึ่งเท่าตวั เม่ือ
ผนวกเข้ากบัตลาดข้าวเปลือกในชนบทได้เปล่ียนแปลงไปมาก อนัเป็นผลจากนโยบายรับจ าน าข้าว
ในอดีตท าให้ชาวนาไม่มีตลาดกลางและไม่มีลานตากเพ่ือลดความชืน้ เม่ือเก็บเก่ียวข้าวได้จึงต้อง
รีบน าข้าวท่ีมีความชืน้สงูมากไปส่งท่ีโรงสีทนัทีหลังเก็บเก่ียว ซึ่งใน 1% ความชืน้ท่ีสงูกว่ามาตรฐาน
จะถกูหกัคา่ความชืน้เป็นข้าว 15 ก.ก. จากปริมาณข้าว 1 ตนัข้าวเปลือก ดงันัน้หากข้าวมีความชืน้
สงู 30% ก็จะถกูหกัคา่ความชืน้ไปทัง้หมด 225 ก.ก.(ยงัไม่รวมสิ่งเจือปนท่ีติดมากบัข้าว) และหาก
ราคาข้าวท่ีซือ้ขายกนั ณ ระดับความชืน้ 15% อยู่ท่ี 10,000 บาทตอ่ตนั ก็จะถกูหกัความชืน้ไปเป็น
เงิน 2,250 บาท (0.225 คณูด้วย 10,000) ดงันัน้เกษตรกรก็จะได้รับราคาข้าวเพียง 7,750 บาทต่อ
ตนั  
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การศกึษาครัง้นีจ้ะน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) 
มาเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และ
ปลายน า้ โดยด้านต้นน า้นัน้เก่ียวกบัการเพาะปลกูข้าว หรือกลุม่เกษตรกรท่ีท านาข้าว ด้านกลางน า้
หมายถึง กลุ่มโรงสีข้าวและส่วนปลายน า้หมายถึงกลุ่มผู้ ค้าข้าวหรือผู้ จัดจ าหน่ายข้าว โดยจะ
พิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะสมาชิกในห่วงโซ่อปุทานในปัจจบุนัและสร้างแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่สหกรณ์ข้าวหอมมะลิท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคท่ีแท้จริงได้ 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีท านาข้าว ให้เกิด
ประสิทธิภาพทัง้ระบบและเพิ่มศกัยภาพในหว่งโซอ่ปุทานของข้าว 
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศกึษาการจดัการการผลิต การแปรรูป และการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิตลอดห่วงโซ่
อปุทานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 
 
1.3 โจทย์การวิจัย 
 1. ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารหอมมะลิเป็นอย่างไร มูลค่าเพิ่มเกิดขึน้ตรงจุดไหนบ้าง
 2. มลูคา่ข้าวหอมมะลิในตลาดทัง้หมดแบง่สรรไปสู่ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในหว่งโซ่แก่
ใคร เทา่ไหร่และชาวนาได้เทา่ไหร่ 

3. หากต้องการเพิ่มสว่นแบง่ให้ชาวนาหรือเพิ่มรายได้ให้ชาวนาจะต้องท าอยา่งไร 
 
1.4 พืน้ท่ีศึกษา 
 สหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลมุพืน้ท่ี 5 จงัหวดั ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด 
สริุนทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร 
 

 

 
ภาพ 1.1 แผนท่ีต าแหน่งท่ีตัง้ของสหกรณ์และขอบเขตการปลูกข้าวหอมมะลิพันธ์ุขาวดอก

มะลิ 105 และพันธ์ุ กข 15 ทุ่งกุลาร้องไห้ 
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1.5 กรอบแนวคิด  
ศึกษางานวิจยัห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิมาก็จะได้ส่วนส าคญัทัง้หมดอยู่ 3 ส่วนก็จะมี  

เกษตรกร/ชาวนา การสีแปรสภาพข้าวเปลือก ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ จากนัน้ก็ท าการส ารวจลง
พืน้ท่ีไปเก็บข้อมูลสหกรณ์การเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พอได้ข้อมูลเสร็จก็จะน ามา
วิเคราะห์คา่ทางสถิตแิล้วน ามาท าแผนท่ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.2 กรอบแนวคิดห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าความรู้จากการทาวิจยัได้ ไปปรับการจดัการการผลิต การแปรรูป ตลอดจนผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องในห่วงโซ่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชาวนาและตลาดข้าวหอมมะลิรวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคผู้ผลิตทุกฝ่ายได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใต้การค้าท่ี
เป็นธรรม

เกษตรกร/ชาวนา 

ขา้วเปลือก 

การสีแปรสภาพ 
ขา้วเปลือก  

ชั้นคุณภาพขา้วหอมมะลิ 

ผลิตภณัฑข์า้วหอมมะลิ 

ขอ้มูลจากสหกรณ์ 

น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล
และท าแผนท่ี 

บริโภคหรืออุปโภค 



 
 

บทที่  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
บทนีจ้ะได้น าเสนอเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องของการจดัการห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่

คณุคา่ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของหว่งโซอ่ปุทานและห่วงโซค่ณุคา่ โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 นิยามของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การจดัการโซ่อปุทานหรือ SCM (Supply Chain Management) คือ การก าหนด กระบวน
การบรูณาการวางแผนการจดัหา การผลิต การจดัสง่ และการคืนสินค้า ตัง้แตผู่้ขายสินค้า ทกุระดบั
จนถึงลูกค้าทุกระดบั รวมทัง้แนวทางกลยุทธ์การปฏิบตัิการขององค์การให้เกิดการไหลของสินค้า 
การไหลของงาน และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดต้นทนุรวมให้ต ่าท่ีสดุ สร้างความพอใจ สงูสดุให้
ผู้บริโภคและเกิดความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัแบบยัง่ยืน (Supply-Chain Council, Inc., 2003) 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

เมนท์เซอร์ และคณะ (Mentzer et al., 2001) ให้ค าจ ากัดความของการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ว่าประกอบด้วยองค์การ หรือบุคคล 3 ชนิด ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัการไหลเวียนของกิจกรรมต้นน า้ไปสู่ปลายน า้ (ได้แก่ สินค้า บริการ การเงิน หรือข้อมลู) 
โดยจดัระดบัของการบริหารห่วงโซ่อปุทานได้ 3 ประเภท คือ ห่วงโซ่อปุทานทางตรง (ประกอบด้วย 
ผู้ขายปัจจยัการผลิต บริษัท และ ผู้บริโภค) การขยายหว่งโซอ่ปุทาน (ประกอบด้วย ผู้ขายปัจจยัการ
ผลิตขัน้สดุท้าย ผู้ขายปัจจยัการผลิต บริษัท และ ผู้บริโภคผู้บริโภคสดุท้าย) และห่วงโซ่อปุทานขัน้
สดุท้าย 
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ภาพ 2.1 ประเภทของความสัมพันธ์ของช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

 
จากภาพแสดงองค์ประกอบของหว่งโซอ่ปุทานขัน้สดุท้ายซึง่ ได้แก่ ผู้ขายปัจจยัการผลิตขัน้สดุท้าย 
ผู้ขายปัจจยัการผลิต บริษัท และผู้บริโภค ผู้บริโภคสดุท้าย นกัการเงิน นกัวิจยั การตลาด และ
บริษัทกระจายสินค้า (A third-party logistics: 3PL) 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องของการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
 Porter (1985) ได้เสนอแบบจ าลองโซค่ณุคา่ โดยมุง่ให้ความส าคญักบักิจกรรมในโซ่คณุคา่
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตัง้แต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนกระบวนการส่งมอบ
สินค้า และการบริการ ให้กับลูกค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ด้วยการ
วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอนหรือกิจกรรม ดังนัน้โซ่คุณค่าจึงเป็นการเช่ือมโยง
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value – Creation Activities) และเกิดการเช่ือมโยงกบัคู่ค้าในโซ่
อปุทานด้วยกนั การเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลตอ่ศกัยภาพใน
การแข่งขนัแนวคิดดงักล่าวแบง่กิจกรรมภายในองค์กรเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) 
 

ผู้ขายปัจจยั 

การผลิตขัน้สดุท้าย 

ผู้ขายปัจจยั 

การผลิต 

นกัการเงิน 

บริษัท 

บริษัทกระจายสินค้า 

ผู้บริโภค 

นกัวิจยั 

การตลาด 

ผู้บริโภค 

สดุท้าย 
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ภาพ 2.2 แบบจ าลองโซ่คุณค่า Porter (1985) 

 

 กิจกรรมหลกั (Primary Activities) 
กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ

บริการท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้า โดยประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ โลจิสตกิส์ขาเข้า การด าเนินงาน
โลจิสตกิส์ขาออก การตลาด การขาย และการบริการ (Porter,1985,2001) 

1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ การเก็บ และ
การกระจายเพ่ือน าปัจจยัการผลิต หรือวตัถุดิบเข้าสู่การผลิต เช่น การจดัการวตัถุดิบ การจดัการ
สินค้าคงคลงั  การควบคมุสินค้าคงคลงั การจดัตารางการขนสง่ และการสง่คืนผู้จดัสง่ เป็นต้น  

องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบผ่านกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าได้จากการควบคมุ การ
รับวตัถดุิบ เพ่ือให้ได้วตัถดุิบท่ีตรงตามมาตรฐาน การวางต าแหน่งสถานท่ีรับ และกระจายวตัถุดิบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวก เพ่ือลดเวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนย้าย การออกแบบ และวาง
ต าแหน่งคลงัสินค้าให้เหมาะสมต่อการรับวตัถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงการน าเอาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนความต้องการสินค้า การจดัการสินค้าคงคลงั และการตรวจสอบ
ข้อมลูวตัถดุบิได้ทนัที 

2) การด าเนินงาน (Operations) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีน าเข้าไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่นการเปล่ียนแปลงรูปร่างโดยผ่านเคร่ืองจกัร การบรรจุ การประกอบ การ
ตรวจสอบ เป็นต้น 

วิธีการสร้างคุณค่า และลดต้นทุนจากกิจกรรมการผลิต ท าได้โดยการผลิตสินค้าให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบคณุภาพสินค้าอย่างเข้มงวด การลดการเกิด
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ของเสีย การลดเวลาการผลิต รวมถึงการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีมีความทนัสมยั เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย
ด้านการด าเนินงาน และการจดัต าแหนง่ท่ีตัง้ภายในโรงงานให้เหมาะสมตอ่การไหลของระบบงาน  

3) โลจิสติกส์ขาออก (Outsound Logistics) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการสะสม การเก็บ
รักษา การกระจายสินค้าไปสู่ผู้ ซือ้หรือคูค้่าในโซ่อปุทาน เช่น การจดัการสินค้าส าเร็จรูปคงคลงั การ
ด าเนินงาน และการจดัต าแหนง่ท่ีตัง้ภายในโรงงานให้เหมาะสมตอ่การไหลของระบบงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของลกูค้าได้ทนัที การสร้างความแตกตา่งด้านการ
จดัส่งสินค้า โดยส่งสินค้าให้ตรงเวลา รวดเร็ว ความสม ่าเสมอทัง้ในด้านคณุภาพ และเวลาท่ีใช้ใน
การจดัส่ง และการขนส่งสินค้าในปริมาณมากเพ่ือลดต้นทุน รวมถึงการน าเทคโนโลยีการขนส่งมา
ใช้เพ่ือให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์ การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและ
สารสนเทศ  

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) คือ ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และตลาด
ท่ีตัง้ของสินค้าเพ่ือให้ลกูค้าได้รับความสะดวกในการซือ้ขาย เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การลดราคา การใช้โควตา การเลือกชอ่งทาง ความสมัพนัธ์ระหวา่งชอ่งทางและราคา 

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการตลาด และการขาย ได้แก่ การเสนอขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าดตูวัอย่างสินค้า และข้อมลูตา่งๆ ได้ผ่าน
เว็บไซต์ท าการส ารวจตลาดและแบง่กลุ่มลกูค้าอย่างเหมาะสม การสร้างความแข็งแกร่งให้กบัตรา
สินค้า การน าเสนอโฆษณาท่ีมีคณุภาพสงูสามารถเจาะกลุม่เปา้หมายได้ การเลือกช่องทางการจดั 
จ าหน่ายท่ีครอบคลุม การอบรมพนกังานขาย และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างลูกค้า และ
พนกังานขาย 

5) การบริการ (Service) คือ กิจกรรมท่ีเพิ่มจดุเดน่ และรักษาคณุคา่ให้กบัสินค้า ได้แก่ การ
บริการหลงัการขาย การรับประกันสินค้า การติดตัง้ การซ่อมบ ารุง การปรับเปล่ียนสินค้า ความ
สภุาพในการให้บริการ และการตอบ 

แนวทางในการสร้างมลูคา่เพิ่มจากกิจกรรมการบริการ เช่น การส่ือสารระหว่างลกูค้า และ
พนกังานผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือชว่ยให้สามารถแก้ปัญหาเบือ้งต้นได้โดยสะดวก และรวดเร็ว การ
บริการซอ่มแซมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากการบ ารุงท่ีซ า้ซ้อน และการ ฝึกอบรม
การให้บริการแก่พนกังานให้มีคณุภาพเป็นท่ีประทบัใจ 
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 กิจกรรมสนบัสนนุ 
กิจกรรมสนบัสนุน หมายถึง กิจกรรมท่ีสนบัสนุนในการเพิ่มคณุคา่ให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

การจดัซือ้จดัหา การพฒันาเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนษุย์ และโครงสร้างภายในองค์กร 
1) การจัดซือ้จัดหา (Procurement) หมายถึง หน้าท่ีในการจัดซือ้ปัจจัยเข้าท่ีจะใช้ในโซ่

คุณค่า ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ ผู้ จัดส่ง หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีน ามาใช้ เช่น เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน 
ห้องทดลอง และส านกังาน เป็นต้น 

แนวทางการสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรมการจัดหา นอกเหนือจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการช่วยวางแผนการจัดซือ้ปัจจยัน าเข้าต่างๆ แล้ว ยงัสามารถท าได้ด้วยการ
จดัการวางผงัต าแหน่งคลงัสินค้าให้เหมาะสม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัส่งสินค้า การลด
ต้นทนุในกิจกรรมการจดัหาด้วยการก าหนดนโยบายการสัง่ซือ้ในราคาต ่าแต่คณุภาพอยู่ในระดบัท่ี
พอใจ และการสัง่ซือ้ร่วมกบัธุรกิจอ่ืน  

2) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ในทุกกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่า สิ่ง
ส าคญัท่ีเป็นส่วนเสริมคือ เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Know-how ระเบียบปฏิบตัิ เทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมี
ส่วนช่วยในการออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการ การมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ถือเป็นข้อ
ได้เปรียบหนึง่ในการแขง่ขนัทางธุรกิจ 

แนวทางการสร้างคณุค่าให้กับกิจกรรมการพฒันาเทคโนโลยี ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล
องค์กร การท าวิจัยและพัฒนาอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีความ
แตกต่างออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
จดัหา และตรวจสอบวตัถุดิบ เพ่ือช่วยลดความเสียหายจากกระบวนการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ 
และซอฟท์แวร์ในการท างานเพ่ือลดความผิดพลาดในการจดัเก็บข้อมลู เป็นต้น 

3) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management) ประกอบด้วย กิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับพนักงาน การว่าจ้าง การฝึกอบรม การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทนแก่
บคุลากร 

แนวทางการสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การอบรม 
พนกังาน การใช้ระบบฐานข้อมลูขององค์กร ด้วยการใช้นโยบายการท างานท่ีมัน่คง การจดัฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะให้กับพนักงาน การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการท างาน การให้รางวัล และการรับ
พนกังานท่ีมีคณุภาพ ทัง้นีใ้นปัจจบุนัพบว่ากิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์นัน้มีความยืดหยุ่น 
และสามารถพฒันาได้มากท่ีสดุ จงึเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีองค์กรควรให้ความส าคญัอย่างมาก 
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4) โครงสร้างภายในองค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบไปด้วยกิจกรรม การบริหาร
จดัการ การวางแผนการเงิน การบญัชี กฎระเบียบ และการควบคมุคณุภาพ 

วิธีการสร้างคณุค่าเพิ่มจากกิจกรรมโครงสร้างภายในองค์กร ท าได้โดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การถ่ายทอดข้อมูล หรือการประชุมแบบออนไลน์ รวมถึงการลดล าดบัขัน้ตอน
การบงัคบับญัชา การท าบญัชีตามมาตรฐานสากล การน าสิ่งอ านวยความสะควก และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใช้ในองค์กร 
 
2.4) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ท านอง ชิดชอบ และคณะ. (2557) “การพัฒนาแบบจ าลองโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ในประเทศไทย” จากการศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีการ
ไหลของวตัถุดิบจากต้นน า้ถึงผู้บริโภคและการไหลย้อนกลับจากปลายน า้สู่ต้นน า้ รวมถึงการวัด
ประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนมูลค่าเพิ่มในระดับต่างๆ ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
วิเคราะห์โครงสร้างตลาด ก าไร ส่วนเหล่ือมการตลาด ตลอดโซ่อุปทานนัน้ ซึ่งในการสร้างและ
พัฒนาแบบจ าลองโซ่อุทานอ้างอิงของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในประเทศไทยนัน้ ควรยึดหลักการ
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดซือ้ -จัดหา การผลิต การส่งมอบ และผล
การศึกษาชีใ้ห้เห็นว่า การบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรท่ีน าระบบการผลิตและการตลาดด้วย
วิธีการของรูปแบบสหกรณ์มาวางแผนด าเนินการ การจัดจ าหน่าย มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการ
บริหารจัดการโซ่อุปทาน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ บริโภคผู้ ผลิตทุกฝ่ายได้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใต้การค้าท่ีเป็นธรรม ในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสดุ โดยกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้องทราบต้นทนุการผลิตท่ีแท้จริง 
โรงสีเป็นตวัเช่ือมให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสาร การไหลเวียนของข้อมลูของผู้บริโภคไปสูเ่กษตรกร จน
ท าให้เกิดการวางแผนในการผลิตในระดบัต้นน า้ การประสานงานในการจดัซือ้-จดัหา รวมถึงความ
เป็นธรรมในการซือ้ขาย ซึง่กระบวนการของกลุม่ควรมีการด าเนินงานตอ่ไปนี ้
 

 กลุ่มเกษตรกร (ต้นน า้) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัและวิธีการปลกูท่ีแตกตา่งจากข้าวหอมมะลิ
ธรรมดา พืน้ท่ีการปลูก แหล่งพนัธุ์ข้าว การจดัการแปลงปลูก วิธีการเก็บเก่ียว การใช้ปุ๋ ย 
การจ ากัดวชัพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และกระบวนการจ าหน่ายให้กับสหกรณ์เพียงราย
เดียว คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์จะมีแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการ
พฒันาการบริหารห่วงโซ่อุทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เช่นการลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่ง
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และหาปัจจยัการผลิต สามารถท าได้โดยเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการสัง่ซือ้และการ
หาปัจจัยในการผลิตร่วมกันของกลุ่มเกษตรกร การรวมกลุ่มเพ่ือการวางแผนเลือกใช้
ยานพาหนะร่วมกันและให้เหมาะสมกับการขนส่ง รวมถึงการวางแผนเลือกเส้นทางการ
ขนสง่ และการรวมกลุม่ในการเคล่ือนย้ายการขนสง่ข้าวไปจดุตา่งๆ 

 

 กลุม่สหกรณ์การเกษตร/โรงสี (กลางน า้) กลุม่นีมี้หน้าท่ีรับซือ้ข้าวเปลือกและน าข้าวเปลือก
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร การรับซือ้เฉพาะข้าวเปลือกแห้งจากสมาชิกเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะมีระบบสญัญาอยู่แล้ว การเก็บข้าวเปลือกจะเก็บประมาณ 10-12 เดือน โดย
ให้มีความชืน้ไม่เกินร้อยละ 14 และการก าหนดราคาซือ้จะพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของต้นข้าว 
แนวทางการลดต้นทนุโลจิสติกส์ระดบัโรงสี ได้แก่ กิจกรรมการขนสง่ ซึง่การขนสง่ของโรงสี
โดยส่วนใหญ่จะมีการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกจะมีปัจจยัในเร่ืองของราคาน า้มนัท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ จะต้องมีการวางแผนการใช้เส้นทางการขนสง่ และการจ้างบริษัทรับเหมาการขนสง่ 

 

 กลุ่มผู้ประกอบการบรรจุถงุและจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค (ปลายน า้) กลุ่มนีจ้ะท าการบรรจุ
ถุงเพ่ือจ าหน่ายและส่งออกโดยตรง มีโรงบรรจุถุงเอง การรับซือ้ข้าวเปลือกจะรับซือ้จาก
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานตา่งๆ เช่น มกท. EU, BIO SUISSE, 
NOP ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความส าคญักับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ความสะอาด และ
ความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต ความหลากหลายและทันสมัยของผลิตภัณฑ์ 
สามารถท่ีจะหาซือ้ได้ง่ายและสะดวก และปัจจยัความต้องการหรือทศันคติต่อการบริโภค
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

 

 

 

ภาพ 2.3 ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
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รวิสสาข์ สชุาโต และคณะ. (2556) “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย: กรณีศกึษา
ข้าวหอมมะลิบรรจถุงุ” โซ่อปุทานของข้าวหอมมะลิบรรจถุงุเร่ิมจากเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตต้น
น า้ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีนาน า้ ฝนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปัจจบุนัก าลงัเผชิญกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในภาคการผลิตไร่นาตา่งไปจากอดีต การขาด
แคลนพนัธุ์ข้าวท่ีได้คณุภาพ การขาดแคลนแรงงานในไร่นา รวมถึงการปรับเปล่ียนไปใช้รถเก็บเก่ียว
ข้าว ได้ส่งผลตอ่คณุภาพข้าวในภาคการผลิตต้นน า้ ส าหรับแหล่งการขายข้าวของเกษตรกร ได้แก่ 
โรงสี รองลงมา เป็นสหกรณ์การเกษตร ทัง้นีโ้รงสีจะเป็นผู้ก าหนดราคารับซือ้ตามคณุภาพของข้าวท่ี
เกษตรกรน ามาจ าหนา่ย มีเกษตรกรสว่นน้อยท่ีสามารถตอ่รองราคาข้าวได้ เพราะผลผลิตมีคณุภาพ
ดีส าหรับตวัเกษตรกรเองพบว่า เกษตรกรจะไม่นิยมจดัชัน้คณุภาพข้าวเปลือกก่อนขาย ในส่วนของ
เกษตรกรท่ีปลูกข้าวหอมมะลิ อินทรีย์จะมีกระบวนการผลิตและการจ าหน่ายแตกต่างไปจาก
เกษตรกรท่ีปลูกข้าวหอมมะลิธรรมดา เน่ืองจากการผลิตข้าวอินทรีย์มีมาตรฐานการผลิตท่ีชัดเจน
ตามข้อก าหนด อีกทัง้เกษตรกรท่ีผลิตข้าวอินทรีย์มีการรวมกลุ่มกนัเฉพาะ และมีข้อตกลงล่วงหน้า
กับผู้ รับซือ้จึงท าให้ลักษณะของโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์บรรจุถุงแตกต่างไปจากโซ่
อปุทานข้าวหอมมะลิทัว่ไป 

ในโซ่อปุทานโรงสี นอกจากจะมีบทบาทส าคญัในการเป็นผู้ รับซือ้วตัถดุิบท่ีเป็นข้าวเปลือก
มาแปรรูปแล้ว ในบางรายยงัเป็นผู้ประกอบการข้าวบรรจถุงุอีกด้วย ส าหรับโรงสีสหกรณ์การเกษตร
นัน้ เน่ืองจากเป็นโรงสีขนาดเล็ก การเป็นผู้ประกอบการข้าวถุงด้วย ย่อมมีโอกาสค่อนข้างจ ากัด 
ยกเว้นในกรณีของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีมีสหกรณ์กรีนเนท และสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรข้าว
อินทรีย์ในบางพืน้ท่ี ท่ีเป็นผู้ประกอบการข้าวถงุพร้อมไปด้วย 
 

ในอีกด้านหนึ่งหากพิจารณาจากด้านผู้ประกอบการข้าวถงุท่ีมีโรงสีของตนเองพบว่า จะมี
ข้อได้เปรียบในเร่ืองคณุภาพข้าวสารท่ีสามารถคดัเลือกคณุภาพข้าวเปลือกก่อนสีข้าว มีการเก็บส
ต๊อกข้าวสารหอมมะลิก่อนบรรจถุงุ และในกรณีท่ีผู้ประกอบการข้าวบรรจถุงุท่ีมีโรงสีเป็นของตนเอง
จะนิยมเก็บสต๊อกข้าวเปลือกมากกว่าข้าวสารเน่ืองจากจะรักษาคณุภาพของข้าวได้ดีกวา่ 
 

ในการจ าหน่ายข้าวบรรจถุงุให้กบัร้านค้าสมยัใหม ่ผู้ประกอบการข้าวถงุจะต้องเป็นผู้ เสนอ
ราคาให้กับร้านค้าสมัยใหม่ ส่วนร้านค้าสมัยใหม่ จะก าหนดราคาขายจากก าไรขัน้ต้น (Gross 
Profit) ซึ่งเป็นราคาท่ีร้านค้าสมยัใหม่ บวกเพิ่มจากราคาท่ีผู้ ประกอบการข้าวถุงตัง้ไว้ ทัง้นีร้้านค้า
สมัยใหม่จะเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดราคาขายข้าวบรรจุถุงมากกว่าผู้ ประกอบการข้าวถุง 
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เน่ืองจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าช่องทางอ่ืนโดยผู้ ประกอบการข้าวบรรจุถุงจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการน าสินค้าเข้าวางท่ีร้านค้าสมยัใหม่รวมถึง ค่าแรกเข้า ค่า
โฆษณาและคา่โปรโมชัน่ เป็นต้น 

 
ฉัฐยา ตวงสวุรรณ.(2553)“แนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในห่วงโซ่อุปทานของอตุสาหกรรม

ข้าวไทย”กิจกรรมในการบริหารจดัการการด าเนินงาน 8 กิจกรรม 
1. การจดัการความสมัพนัธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) การสร้าง

ความสมัพนัธ์กับลูกค้าไม่ได้เน้นมากนกัเน่ืองจากใช้ความคุ้นเคยกันเน่ืองจากมีการติดต่อกันมา
นาน แต่ก็มีปัญหาจากคู่แข่งท่ีเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบนั จึงท าให้ปัจจุบนัก็มีปัญหาเร่ืองการสูญเสีย
ลกูค้าให้แก่คูแ่ข่ง เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายคิดว่าข้าวเป็นหนึ่งในปัจจยัส่ีดงันัน้ลกูค้าก็จะมา
ซือ้ข้าวเป็นประจ าจึงท าให้ผู้ประกอบการยงัไม่ได้เน้นในการเร่ืองการจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
อยา่งเป็นระบบ 

2. การจดัการการให้บริการกับลูกค้า (Customer Service Management) เน่ืองจากข้าว
เป็นสินค้าท่ีไม่เน้นในเร่ืองการบริการโดยการบริการในอตุสาหกรรมข้าวในปัจจบุนัเช่นการขนสง่ได้
อย่างทนัเวลาเป็นต้นซึ่งการด าเนินงานในปัจจบุนัสามารถตอบสนองความต้องการในเร่ืองของการ
บริการได้อยา่งนา่พงึพอใจ 

3. การจดัการความต้องการ (Demand Management) การด าเนินงานในปัจจุบนัยงัไม่มี
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนคาดการณ์ในอนาคต แต่จะเป็นเพียงการวางแผนระยะสัน้ 
ดงันัน้จึงมีปัญหาเร่ืองอปุทาน (Supply) และ อปุสงค์ (Demand) ท่ีไม่สอดคล้องกนั ซึ่งจะส่งผลตอ่
ราคาของข้าวชนิดนัน้ๆ 

4. การเติมเต็มความต้องการ (Order Fulfillment) การวางแผนการท างานในเร่ืองการเติม
เตม็ความต้องการ หรือการตอบสนองความต้องการท่ีดีประกอบกบัการร่วมมือกนัภายในองค์กรท่ีดี
ท าให้อตุสาหกรรมข้าวในปัจจบุนัสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจดัส่งให้ตรง
ตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้าอย่างทนัเวลา เน่ืองจากผู้ประกอบส่วนใหญ่ตระหนกัในเร่ืองนีเ้พราะส่งผล
กระทบตอ่ผลก าไรในการด าเนินงานอยา่งเห็นได้ชดั และไมย่ากตอ่การจดัการในปัจจบุนั 

5. การจัดการกระบวนการผลิต (Manufacturing Flow Management) ปัจจุบนัการผลิต
สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบเน่ืองจากการผลิตไม่มีความซบัซ้อนเทคโนโลยีในการผลิตไม่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและสินค้าไม่มีความหลากหลาย ในส่วนของการจัดเก็บสินค้าคงคลงั
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ปัจจุบนัได้มีการบริหารท่ีดี เน่ืองจากระยะเวลาในการจัดเก็บส่งผลต่อคุณภาพของข้าวจึงท าให้
ผู้ประกอบการสว่รใหญ่สามารถจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพและนา่พงึพอใจ 

6. การจดัหาวตัถุดิบ (Procurement) เน่ืองจากข้าวเป็นสินค้าท่ีแยกความแตกตา่งได้ยาก 
การจดัซือ้จ าเป็นต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ มีทกัษะและประสบการณ์ในการจดัซือ้ข้าวเปลือก เน่ืองจาก
ชนิดของข้าว ความชืน้ของข้าวและความสมบรูณ์ของข้าวสง่ผลตอ่คณุภาพของข้าวสารท่ีผลิตหรือสี
ข้าวได้ซึง่ปัจจบุนัการจดัการในส่วนของการจดัหาวตัถดุิบของอตุสาหกรรมข้าวยงัไมมี่ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรเน่ืองจากความสมัพนัธ์กับผู้จดัหาวตัถุดิบเป็นแบบคู่ค้าและขาดความจริงใจต่อกนัท าให้
บางครัง้มีปัญหาในเร่ืองคณุภาพและปริมาณของข้าวเปลือกยงัไมต่รงกบัความต้องการ 

7.  การพัฒนาสินค้าใหม่ ท่ีสามารถจ าหน่ ายไ ด้จ ริง  (Product Development and 
Commercialization)  การพฒันาสินค้าใหม่ในปัจจุบนัเป็นเพียงการออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่เพ่ือ
เพิ่มความสะดวกในการซือ้แก่ผู้บริโภค ซึ่งถือว่าการด าเนินงานในเร่ืองของการพฒันาสินค้าใหมย่งั
ไม่น่าพึงพอใจเน่ืองจากปัจจุบนัสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวส่วนใหญ่จะเก็บ
ข้อมูล แต่ขาดการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จึงท าให้ไม่สามารถทราบความต้องการของลูกค้าท่ี
เปล่ียนแปลงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเข้าใจแนวโน้มตลาดและยงัไม่ตระหนกัในเร่ือง
การพฒันาสินค้าใหม ่สง่ผลให้การพฒันาสินค้าใหมใ่นปัจจุบนัยงัไมดี่เทา่ท่ีควร 

8. การจดัการสินค้าสง่กลบั (Return Management) เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองสินค้าส่งกลบั
มีน้อยและปัจจบุนัก็มีการจดัการสินค้าส่งกลบัโดยการรับสินค้าส่งกลบัเม่ือมีการส่งสินค้าล็อตใหม่
ให้แก่ลกูค้าซึง่การด าเนินงานสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและนา่พงึพอใจ 
 
2.5) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 

บรรจง เฉลียวเกรียงไกร. (2556) “การจดัการห่วงโซ่คณุคา่ (Value chain) ข้าวหอมมะลิ” 
การตรวจสอบกระบวนงานหลักและกระบวนงานย่อยท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและหน่วยงาน จะ
ด าเนินการเพ่ือผลกัดนัเป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ ในกรณีตวัอย่างของจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเลือก
ก าหนดเปา้หมายให้ประสบผลส าเร็จ ในกรณีตวัอย่างของจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเลือกก าหนดเปา้หมาย
เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิแสดงว่าการท่ีจะท าให้เม็ดเงินจากการขายข้าวหอมมะลิและ
ผลิตภณัฑ์จากข้าวหอมมะลิให้ได้มลูคา่เพิ่มขึน้นัน้ ต้องเก่ียวข้องทัง้ภาคการผลิตก่อนและหลงัการ
เก็บเก่ียว การแปรรูปและอุตสาหกรรม และระบบการตลาดรวมทัง้การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง
สินค้า ซึ่งกระบวนงานเหล่านีเ้ป็นกระบวนงาน หลกัท่ีต้องพิจารณาด าเนินการทัง้หมด อย่างไรก็
ตามการด าเนินการตามกระบวนงานหลกัเหล่านัน้ต้องด าเนินการอย่างมีทิศทาง คือ จงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดัหรือหน่วยงาน ต้องพิจารณาก่อนว่าการท่ีด าเนินการไปสู่เปา้หมายท่ีวางไว้ ต้องท า อย่างไร 
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ซึ่งการก าหนดกิจกรรมตรงนีเ้รียกว่า การก าหนดกระบวนงานย่อย การท่ีจะพิจารณากิจกรรมใน 
ส่วนนีส้ิ่งท่ีควรพิจารณาคือสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี ศักยภาพและหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ตวัอย่างเช่น เปา้หมายการพฒันาข้าวหอมมะลิของจงัหวดัร้อยเอ็ด คือ มลูคา่ข้าวหอมมะลิเพิ่มขึน้ 
2,500 ล้านบาทเม่ือเทียบกับ Baseline ของมูลค่าท่ีท าได้ในปี 2555 ดงันัน้เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตัิอย่าง เป็นรูปธรรม จงัหวดัร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วว่าการท่ีจะเพิ่มมลูคา่ของข้าวหอมมะลิในปี 
2557 จงัหวดัได้เลือก ด าเนินการกิจกรรม 3 กลุม่คือ 

 - การเพิ่มผลผลิต พฒันาคณุภาพ และลดต้นทนุการผลิต  
- การแปรสภาพข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐานท่ีสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้ 
- การพฒันาระบบการตลาด 

 

 

 
ภาพ 2.4 การตรวจสอบกระบวนงานหลักและกระบวนงานย่อยท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ

หน่วยงาน 
 

ศกัดิ์นรินทร์ แก่นกล้า. (2559) “ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่” แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านของการจ าเข้าเมล็ดพนัธุ์นัน้เกษตรกรควรท่ีจะท าการแบ่งเก็บเมล็ดพนัธุ์
ข้าวไว้เอง หรือมีการเพาะปลูกข้าวท่ี ส าหรับใช้เป็นเมล็ดพนัธุ์ โดยเฉพาะการขายในรูปแบบของ
เมล็ดพนัธุ์ได้ผลตอบแทนสุทธิมากกว่าการขายในรูปของข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายเข้ามายังใน
กลุ่มกิโลกรัมละ 17 บาท ซึ่งในกลุ่มของครูประทุม ได้มีการจ าหน่ายในลกัษณะของเมล็ดพนัธุ์ใน
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กิโลกรัมละ 30 บาท แต่ก็ยงัจ ากัดปริมาณในการซือ้รายละไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ส่วนต่าง ระหว่าง
ข้าวเปลือกธรรมดา 17 บาท กบัข้าวเปลือกท่ีเป็นเมล็ดพนัธุ์ 30 บาท = 13 บาท/กิโลกรัม) จึงเป็น
แนวทางท่ีเกษตรกรบ้านดอนเจียง อาจน ามาพฒันาสร้างมูลค่าให้กับข้าวเปลือกโดยการพัฒนา
ผลิตในลกัษณะของเมล็ดพนัธุ์ข้าวควบคูไ่ปด้วย 

ในด้านของการผลิตและการเก็บเก่ียวแนวทางท่ีควรพฒันาคือภาครัฐควรท่ีจะให้ให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านดอนเจียงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากการจะใช้ตรามาตรฐานได้นัน้จะต้อง
ได้มีการรับรองจากหน่วยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผู้บริโภคบางรายอาจจะดูตรารับรองของ
สินค้าก่อนตัดสินใจซือ้ และทางกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนเจียงมีมีศักยภาพในด้านปริมาณของ
ผลผลิตเม่ือได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว อาจจะช่วยเพิ่มคณุค่าให้กับสินค้าโดยการส่งจ าหน่าย
ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหลกั และร้านค้าสุขภาพในเบือ้งต้น หรืออาจจะมีการ พัฒนามาตรฐานไป
จนถึงระดบัสง่ออกตอ่ไป 

ในด้านการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลผลิตส่งเสริมในการร่วมมือการรวมกลุ่ม เน่ืองจาก
ปัจจุบนัการด าเนินงานของเกษตรกรทัง้สองกลุ่มต่างก็ด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ท่ีสูงสุดของกลุ่ม
ตนเองเท่านัน้ โดยเกษตรกรบ้านดอนเจียงท่ีใช้การเก็บเก่ียวด้วยแรงงานคน ซึ่งในอนาคตท่ีปัจจยั
ด้านอายุอาจจะส่งผลต่อการด าเนินงานการเก็บเก่ียว และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในระบบเกษตร
อินทรีย์จะใช้ปะปนกบัการเกษตรท่ีผลิตในระบบธรรมดาไม่ได้ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในแตล่ะพืน้ท่ีคือ พฒันาพืน้ท่ี พฒันาสินค้าตามไป
ด้วย  

ในด้านของการตลาดและการขาย ในส่วนของเกษตรกรบ้านดอนเจียง อาจจะมีการใช้ส่ือ
ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ของแต่ละกลุ่มซึ่งในปัจจุบันไม่ไ ด้ มีการ
ประชาสมัพนัธ์ในช่องทางนี ้และอาจจะเพิ่มเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึง่ จาก
ท่ีมีปริมาณของสินค้าเพียงพอตอ่การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มเติมจากช่องทางท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั แต่ ส าหรับกลุ่มครูประทุมนัน้ปริมาณผลผลิตท่ีได้มีจ ากัดแต่เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพจึงไม่
จ าเป็นต้องมีการจ าหนา่ยในชอ่งทางนี ้ 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษางานวิจัย เร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ มี
ขัน้ตอนการด าเนินงานอยู่ด้วยกันทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1.ก าหนดประเด็นวิจัย ตัง้
วตัถปุระสงค์และปัญหางานวิจยั มาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 2.ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องของการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน มาใช้ในงานวิจยั 3.การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลู 4.การ
จดัฐานข้อมลู 5.การวิเคราะห์ข้อมลู 6.ท าตารางและแผนภาพห่วงโซ่อปุทานและห่วงโซ่คณุคา่ของ
ข้าวหอมมะลิ 7.ท าแผนท่ีน าเสนองานวิจยั ทัง้นีข้ัน้ตอนทัง้หมดจะใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้ 
11 เดือน นบัตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
3.1 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา
ร้องไห้ มีด้วยกนัทัง้หมด 4 สว่น คือ 

 1. ศกึษาข้อมลูเบื่องต้นของสหกรณ์การเกษตรข้าวหอมมะลิทุง่กลุาร้องไห้ 5 จงัหวดั 
 2. ออกแบบส ารวจข้อมูลการจดัการข้าวหอมมะลิเพ่ือการศึกษาวิจยั เร่ือง ห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ มีส่วนส าคญัอยู่ด้วยกนั 3 ส่วน คือ ข้อมลูเบือ้งต้นของสหกรณ์
การเกษตร การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และการจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมิลทุ่งกุลา
ร้องไห้ของสหกรณ์การเกษตร 

3. ท าหนงัสือราชการพร้อมแนบโครงร่างงานวิจัย เร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอม
มะลิจากทุ่งกลุาร้องไห้และแบบส ารวจข้อมลูการจดัการข้าวหอมมะลิ ส่งไปสหกรณ์การเกษตรข้าว
หอมมะลิทุง่กลุาร้องไห้ 16 สหกรณ์ 
 4. ลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลการจัดการข้าวหอมมะลิ จากผู้ จัดการ
สหกรณ์การเกษตรข้าวหอมมะลิทุง่กลุาร้องไห้ 16 สหกรณ์ 5 จงัหวดั ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 3.1 สหกรณ์การเกษตรฯ ตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
ล าดบั สหกรณ์ ท่ีตัง้ 

 จงัหวดัร้อยเอ็ด  

1 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั เลขท่ี 206 หมูท่ี่ 2 ต าบลเกษตรวิสยั อ าเภอเกษตรวิสยั 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 45150 

2 สหกรณ์การเกษตรสวุรรณภมูิ จ ากดั เลขท่ี 1 หมูท่ี่ 20 ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภมูิ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด 45130 

3 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดนิสวุรรณ

ภมูิหนึง่ จ ากดั 

เลขท่ี 102 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 45130 

4 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดนิสวุรรณ

ภมูิส่ี จ ากดั 

เลขท่ี 1/11 บ้านคูดินทราย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ

สวุรรณภมูิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 45130 

5 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดนิสวุรรณ

ภมูิห้า จ ากดั 

เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 6 ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 45130 

6 สหกรณ์การเกษตรปทมุรัตน์ จ ากดั เลขท่ี 277 หมู่ ท่ี  9 ต าบลบัวแดง อ าเภอปทุมรัตต์ 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 45190 

7 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 45240 

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเ อ็ด 

จ ากดั 

ถนนรณชัยชาญยุทธ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 

 จงัหวดัสริุนทร์  

9 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินชุมพล

บรีุ จ ากดั 

เลขท่ี 212 หมู่ท่ี 3 ต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี 

จงัหวดัสริุนทร์ 32190 

10 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินท่าตูม

หนึง่ จ ากดั 

เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 8 ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตมู จงัหวดั

สริุนทร์ 32120 

11 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด

ลกูค้า ธ.ก.ส.สริุนทร์ จ ากดั 

เลขท่ี 126 หมู่ท่ี 4 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

จงัหวดัสริุนทร์ 32000 
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ล าดบั สหกรณ์ ท่ีตัง้ 

 จงัหวดัศรีสะเกษ  

12 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั เลขท่ี 285 หมู่ ท่ี 2 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล 

จงัหวดัศรีสะเกษ 33160 

13 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด

ลกูค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จ ากดั 

เลขท่ี 336/1 หมูท่ี่ 8 ต าหนองครก อ าเภอเมือง จงัหวดั

ศรีสะเกษ 33000 

 จงัหวดัยโสธร  

14 สหกรณ์การเกษตรค้อวงั จ ากดั เลขท่ี 117 หมู่ท่ี 5 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จังหวัด

ยโสธร 35160 

15 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั เลขท่ี 176 หมู่ท่ี 4 ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั 

จงัหวดัยโสธร 35130 

 จงัหวดัมหาสารคาม  

16 สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย 

จ ากดั 

เลขท่ี 907 หมู่ท่ี 14 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมิ

พิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 44110 

 
3.2 การจัดฐานข้อมูล 

การจดัฐานข้อมลูงานวิจยั เร่ือง ห่วงโซ่อปุทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกลุาร้องไห้ มี
ด้วยกันทัง้หมด 2 ส่วน คือ ข้อมูลแสดงประเภท (nominal scale) และข้อมูลแสดงอัตราส่วน 
(interval/ration scale) โดยข้อมูลแสดงประเภทนัน้จัดท าขึน้เพ่ือแสดงคณุลักษณะและกลุ่มของ
ข้อมูล ได้แก่ ชนิดข้าว รายการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ขณะท่ีข้อมูลแสดงอตัราส่วน
เป็นการแสดงปริมาณทัง้ปริมาณการผลิต ผลผลิต และมลูคา่ผลิตภณัฑ์ 
 
 การจัดฐานข้อมูลด าเนินการบนโปรแกรม MSExel จัดเป็นรายการคุณสมบตัิของแต่ละ
ขัน้ตอนการผลิตในห่วงโซ่ของข้าวหอมมะลิ แตล่ะแถวของตารางแสดงรายการสหกรณ์การเกษตร
ทัง้ 16 แหง่ สว่นคอลมัน์หลกั จ านวน 6 คอลมัน์ ประกอบด้วย 

1. การผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559/2560 ประกอบไปด้วย จ านวนครัวเรือนของชาวนาท่ีปลกู
ข้าวหอมมะลิ พืน้ท่ีปลกูเฉล่ียตอ่ครัวเรือน รายได้ตอ่ปีสทุธิเฉล่ืยตอ่ครัวเรือน 
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 2. โครงสร้างการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ประกอบไปด้วย ต้นทุนผนัแปร ค่าแรงงาน ค่า
วสัด ุคา่ดอกเบีย้เงินลงทนุ ต้นทนุคงท่ี ต้นทนุรวมตอ่ไร่ ต้นทนุรวมตอ่เกวียน ผลผลิตตอ่ไร่  
 3. ปริมาณข้าวเปลือกท่ีรับซือ้ ประกอบไปด้วย ข้าวเปลือกความชืน้ 18% ข้าวเปลือก
ความชืน้ 14% รวมไปถึงปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีได้รับการจดัการไล่ความชืน้ ด้วยวิธี  อบลด
ความชืน้ อบในไซโล และตากบนลานตาก 
 4. การแปรสภาพข้าวหอมมะลิ ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิชนิด  100% ข้าวหอมมะลิ
ชนิด 5% 10% 15% ข้าวหอมมะลิชนิด 25% (เลิศ) 35 % 45% ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศพิเศษ 
ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศ ข้าวหอมมะลิหกั A.1 พิเศษ ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพปลาย
ข้าว ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพร า ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพแกลบ 
 5. ผลิตภณัฑ์หลกัในกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิชนิด  100% ข้าวหอม
มะลิชนิด 5% 10% 15% ข้าวหอมมะลิชนิด 25% (เลิศ) 35 % 45% ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศพิเศษ 
ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศ ข้าวหอมมะลิหกั A.1 พิเศษ รวมถึงปริมาณและมลูคา่การจ าหน่ายตาม
ชอ่งทางสง่ออกตา่งประเทศ จ าหนา่ยในประเทศและจ าหนา่ยตามท้องถ่ิน 
 6. ผลิตภณัฑ์รองในกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพ
ปลายข้าว ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพร า ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพแกลบ รวมถึง
ปริมาณและมลูคา่การจ าหน่ายตามช่องทางส่งออกตา่งประเทศ จ าหน่ายในประเทศและจ าหน่าย
ตามท้องถ่ิน 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยั เร่ือง หว่งโซอ่ปุทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุง่กลุาร้องไห้ มี
ด้วยกนัทัง้หมด 3 สว่น คือ ปริมาณการผลิตและมลูคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัอยู่ในกลุม่ข้อมลูอตัราส่วนจะ
ถกูน ามาวิเคราะห์คา่ทางสถิติพรรณนา เพ่ือให้ได้คา่ตวัพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวแทนแสดงแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง และคา่แสดงการกระจาย ขณะท่ีข้อมลูแสดงประเภทจะถกูวิเคราะห์จดักลุ่มให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์กนั 
 

ค่าเฉล่ีย หมายถึง ค่ากลางท่ีได้จากการหารด้วยจ านวนข้อมูลจากผลรวม ของค่าสงัเกตุ
จากข้อมลูเหลา่นัน้ ดงัสมการตอ่ไปนี ้
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X  = 
X

N


 

 

เม่ือ  X = คา่กลางหรือคา่เฉล่ีย 
X = ผลรวมของคา่จากข้อมลูทกุตวั 

N = จ านวนข้อมลูรวม 
 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าแสดงค่าการกระจายของข้อมูลทุกตัวเฉล่ีย เพ่ือวัด
ความเบี่ยงเบนออกจากค่ากลางเลขคณิตเป็นหลัก โดยค่าท่ีได้นีจ้ะเป็นค่าเฉล่ียของค่าเบี่ยงเบน
ออกจากคา่กลางของข้อมลูทกุตวั คา่ความแปรปรวนแทนด้วยสญัลกัษณ์ sd ส าหรับประชากรรวม
และแทนด้วย sd2 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง ดงันัน้คา่ความแปรปรวนจงึค านวณได้จากสมการ 

 

sd2  =  
2( )iX X

N


 

 
เม่ือ  iX  = คา่ของข้อมลูทกุๆ ตวั 

X  = คา่เฉล่ียเลขคณิต 
N = จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

 
แม้วา่ความแปรปรวนจะมีความพอดีแก่การอธิบายการกระจายของข้อมลูดงักลา่วแล้ว แต่

เป็นคา่ของหนว่ยรวม ไมไ่ด้เป็นการอธิบายการกระจายเฉล่ียแตล่ะตวัของข้อมลูและเพ่ือให้การวดันี ้
เป็นการวดัไปสู่จุดเร่ิม ต้นของข้อมูลจริงๆ การใส่รากก าลงัสองท่ีค่าความแปรปรวนจะท าให้เห็น
ภาพชดัเจนยิ่งขึน้ และคา่ใหมท่ี่ได้นี ้เรียกวา่คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

sd =  2( ) / NiX X
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คา่สงูสดุ/ต ่าสดุ หมายถึง การหาคา่จ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดหรือน้อยท่ีสุดจากจ านวนทัง้หมดท่ีระบุ
หรือจ านวนท่ีมีอยู่ในช่วงเซลล์ทัง้หมด โดยผลลพัธ์ท่ีได้จะส่งกลบัมาเป็นตวัเลขท่ีค่ามากท่ีสุดหรือ
น้อยท่ีสดุในชดุข้อมลูนัน้ 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ 
 

บทท่ี 4 เป็นผลการวิเคราห์ข้อมลูแสดงการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการจดัจ าหน่าย
ข้าว เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
4.1 การผลิตข้าว  

การผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559/2560 ท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็น
ตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมีครัวเรือนท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 225,664 
ครัวเรือน เฉล่ีย 14,104 ครัวเรือน รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 14,326,956,032 บาท เฉล่ีย 63,488 
บาท พืน้ท่ีปลูกข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 4,061,952 ไร่ เฉล่ีย 18 ไร่ ดงัท่ีได้แสดงไว้ในตาราง 4.1 
ข้างลา่งนี ้ 

 
ตาราง 4.1 การผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559/2560 
 

รายการ จ านวน (รวม) จ านวน (เฉล่ีย) 

ครัวเรือนท่ีปลกูข้าวหอม (ครัวเรือน) 225,664 14,104 

รายได้ตอ่ปี (บาท) 14,326,956,032 63,488 

พืน้ท่ีปลกูข้าวหอม (ไร่) 4,061,952 18 

 
ตาราง 4.2 โครงสร้างการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 
 

รายการ จ านวนรวม (บาท) ร้อยละ จ านวนเฉล่ีย(บาท) 

ต้นทนุผนัแปร 76,895 44.860 7,534 

ต้นทนุรวมตอ่เกวียน 47,100 27.478 6,729 

ต้นทนุรวมตอ่ไร่ 35,135 20.498 3,194 

ผลผลิตตอ่ไร่ 7,500 4.375 625 
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ต้นทนุคงท่ี 4,780 2.789 2,057 
 

171,410 100 
 

 
ตาราง 4.2 แสดงโครงสร้างการเพาะปลกูข้าวหอมมะลิท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ท่ี
เป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี ต้นทุนผนัแปร รวมทัง้หมด 76 ,895 บาท คิด
เป็นร้อยละ 44.86% ต้นทุนรวมต่อเกวียน 47,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.48% ต้นทุนรวมต่อไร่ 
รวมทัง้หมด 35,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.50% ผลผลิตต่อไร่ รวมทัง้หมด 7,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.38% ต้นทุนคงท่ี รวมทัง้หมด 4,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79% ทัง้นี ้โครงสร้างการ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิเฉล่ียของแต่ละสหกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย ต้นทุนผันแปรเฉล่ีย 7 ,534 
บาท ต้นทนุรวมต่อเกวียนเฉล่ีย 6,729 บาท ต้นทนุรวมต่อไร่เฉล่ีย 3,194 บาท ผลผลิตตอ่ไร่เฉล่ีย 
625 บาท ต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย 2,057 บาท 
 
4.2 การแปรรูปข้าว  

ส่วนท่ี 2 ตอ่ไปนีเ้ป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัการแปรรูปข้าว โดยมีประเด็นส าคญั 5 ประเด็น 
คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการจัดการและผลิตข้าวหอมมะลิ ปริมาณข้าวเปลือกท่ีรับซือ้ 
ข้าวเปลือกหอมะลิท่ีได้รับการไล่ความชืน้ การแปรสภาพข้าวหอมมะลิ ต้นทนุการจดัการผลิตภณัฑ์
ของสหกรณ์ 
 
ตาราง 4.3 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการจัดการและผลิตข้าวหอมมะลิ 
 

รายการ จ านวน 
ขนาด/ความจ ุ

รวม เฉล่ีย สงูสดุ ต ่าสดุ 

โกดงั 39 36,950 2,639 20,000 450 

เคร่ืองชัง่ 27 785 49 100 40 

ลานตาก 20 63,690 3,981 8,000 1,800 

โรงสี 10 490 54 120 3 

เคร่ืองอบความชืน้ 4 1,410 705 1,000 410 
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ตาราง 4.3 แสดงอปุกรณ์และเคร่ืองมือในการจดัการและผลิตข้าวหอมมะลิท่ีสหกรณ์การเกษตรใน
พืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง  โดยมีโกดงัทัง้หมด 39 ขนาด
ความจรุวม 36,950 ขนาดความจเุฉล่ีย 2,639 ขนาดความจสุงูสดุ 20,000 ขนาดความจตุ ่าสดุ 450 
เคร่ืองชัง่ทัง้หมด 27 ขนาดความจรุวม 785 ขนาดความจเุฉล่ีย 49 ขนาดความจสุงูสดุ 100 ขนาด
ความจุต ่าสุด 40 ลานตากทัง้หมด 20 ขนาดความจุรวม 63,690 ขนาดความจุเฉล่ีย 3,981ขนาด
ความจสุงูสดุ 8,000 ขนาดความจตุ ่าสดุ 1,800 โรงสีทัง้หมด 10 ขนาดความจรุวม 490 ขนาดความ
จเุฉล่ีย 54 ขนาดความจสุงูสดุ 120ขนาดความจตุ ่าสดุ 3 เคร่ืองอบความช่ืนทัง้หมด 4 ขนาดความจุ
รวม 1,410 ขนาดความจเุฉล่ีย 705 ขนาดความจสุงูสดุ 1,000 ขนาดความจตุ ่าสดุ 410 
 
ตาราง 4.4 ปริมาณข้าวเปลือกที่รับซือ้ 
 

รายการ จ านวน (เกวียน) ร้อยละ จ านวนเฉล่ีย (เกวียน) 

ความชืน้ 18% 145,401 60 9,693 

ความชืน้ 14% 100,387 40 8,366 
 

245,788 
  

 
ตาราง 4.4 แสดงปริมาณข้าวเปลือกท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่าง
การศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แหง่ รับซือ้จากชาวนา โดยมีการรับซือ้ทัง้สิน้ 245,788 เกวียน แบง่เป็น
ข้าวเปลือกท่ีมีความชืน้ 18% จ านวน  145,401 เกวียน คิดเป็นร้อยละ 59.16 และข้าวเปลือกท่ีมี
ความชืน้ 14% จ านวน 100,387 เกวียน คิดเป็นร้อยละ 40.84 ทัง้นีแ้ตล่ะสหกรณ์รับซือ้ข้าวเปลือก
ความชืน้ 18% เฉล่ียสหกรณ์ละ 9,693 เกวียน และรับซือ้ข้าวเปลือกความชืน้ 14% เฉล่ียสหกรณ์
ละ 8,366 เกวียน 
 
ตาราง 4.5 ข้าวเปลือกหอมะลิที่ได้รับการไล่ความชืน้ 
 

รายการ จ านวน (ร้อยละ) 

อบลดความชืน้ 90 

อบในไซโล 59 

ลานตาก 41 
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ตาราง 4.5 แสดงข้าวเปลือกหอมะลิท่ีได้รับการไล่ความชืน้ท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลา
ร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมีการอบลดความช่ืน คิดเป็นร้อยละ 
90%  อบในไซโล คดิเป็นร้อยละ 59%ลานตาก คดิเป็นร้อยละ 41% 
 
ตาราง 4.6 การแปรสภาพข้าวหอมมะลิ 
 

รายการ ตนั ร้อยละ 
ข้าวหอม 100% 435,941 98.201 
แกลบ 9,754 

 

ข้าวหอมหกั A.1 พิเศษ 3,328 0.750 
ร า 3,189 

 

ปลายข้าว 2,825 0.636 
ข้าวหอมหกั A.1 เลิศ 1,334 0.300 
ข้าวหอมหกั A.1 เลิศพิเศษ 499 0.112 
 

443,927 100 

 
ตาราง 4.6 แสดงการแปรสภาพข้าวหอมมะลิท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็น
ตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี ข้าวหอมมะลิ 100% รวมทัง้หมด 435,941 ตนั คิด
เป็นร้อยละ 98.20% แกลบ รวมทัง้หมด  9,754 ตนั ข้าวหอมมะลิหกั A.1 พิเศษ รวมทัง้หมด 3,328 
ตนั คดิเป็นร้อยละ 0.75% ร า รวมทัง้หมด 3,189 ตนั ปลายข้าว รวมทัง้หมด 2,825 ตนั คดิเป็นร้อย
ละ 0.64% ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศ รวมทัง้หมด 1,334 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.30% ข้าวหอมมะลิ
หกั A.1 เลิศพิเศษ รวมทัง้หมด 499 ตนั คดิเป็นร้อยละ 0.11% 
 
ตาราง 4.7 ต้นทุนการจัดการผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
 

รายการ จ านวนรวม ร้อยละ จ านวนเฉล่ีย 

ต้นทนุแปรผนั 46,775,101 64.703 13,566,269 

ต้นทนุคงท่ี 25,517,119 35.297 7,004,334 
 

72,292,220 100 
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ตาราง 4.7 แสดงต้นทนุการจดัการผลิตภณัฑ์ของสหกรณ์ท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ 
ท่ีเป็นตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี ต้นทนุแปรผนัทัง้หมด 46 ,775,101 บาท คิด
เป็นร้อยละ 64.70% ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด 25,517,119 บาท คดิเป็นร้อยละ 35.30% ทัง้นี ้ต้นทนุการ
จัดการผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เฉล่ียของแต่ละสหกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย ต้นทุนผันแปรเฉล่ีย 
13,566,269 บาท ต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย 7,004,334 บาท  
 
4.3 การจัดจ าหน่ายข้าว 

ส่วนท่ี 3 ต่อไปนีเ้ป็นการวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดจ าหน่ายข้าว โดยมีประเด็นส าคญั 7 
ประเด็น คือ ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% ปริมาณและมูลค่าการ
จ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหกั A.1 เลิศพิเศษ ปริมาณและมลูคา่การจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหกั 
A.1 เลิศ ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหกั A.1 พิเศษ  ปริมาณและมูลค่าการ
จ าหนา่ยปลายข้าว ปริมาณและมลูคา่การจ าหนา่ยร า ปริมาณและมลูคา่การจ าหนา่ยแกลบ 
 
ตาราง 4.8 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย 

(เกวียน) 

ร้อยละ มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

สง่ออกตา่งประเทศ 1,616 0.371 46,838,039 

จ าหนา่ยในประเทศ 433,640 99.550 957,870,243 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 343 0.079 10,738,379 
 

435,599 100 
 

หมายเหต ุ1. ราคาส่งออกข้าวสาร 36 บาท / กก. 2. ราคาจ าหน่ายข้าวสารในประเทศ 35 บาท /

กก. 

 
ตาราง 4.8 แสดงผลิตภณัฑ์ข้าวสารหอมมะลิ 100% ท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกลุาร้องไห้ ท่ี
เป็นตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี ส่งออกไปตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.37% 
มลูคา่การจดัจ าหน่าย 46,838,039 บาท การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99% มลูคา่ท่ีจดั
จ าหน่าย 957,870,243 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 0.07% มูลค่าท่ีจดัจ าหน่าย 
10,738,379 บาท 
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ตาราง 4.9 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหัก A.1 เลิศพเิศษ 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 93 12,464,576 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 7 1,386,000 
 

100 
 

 
ตาราง 4.9 แสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศพิเศษท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลา
ร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอยา่งการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แหง่ โดยมี การจ าหนา่ยในประเทศ คดิเป็นร้อยละ 
93% มลูคา่ท่ีจดัจ าหน่าย 12,464,576 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 7% มลูคา่ท่ีจดั
จ าหนา่ย 1,386,000 บาท 
 
ตาราง 4.10 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหัก A.1 เลิศ 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 94 18,631,867 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 6 2,394,000 
 

100 
 

 

ตาราง 4.10 แสดงผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิหกั A.1 เลิศท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ท่ี
เป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 94% 
มูลค่าท่ีจัดจ าหน่าย 18,631,867 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 6% มูลค่าท่ีจัด
จ าหนา่ย 2,394,000 บาท 
 
ตาราง 4.11 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิหัก A.1 พเิศษ 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 90 33,694,799 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 10 3,276,000 
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100 
 

 
ตาราง 4.11 แสดงผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิหกั A.1 พิเศษท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ 
ท่ีเป็นตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90% 
มูลค่าท่ีจัดจ าหน่าย 33,694,799 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 10% มูลค่าท่ีจัด
จ าหนา่ย 3,276,000 บาท 
 
ตาราง 4.12 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายปลายข้าว 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 98 17,114,283 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 2 133,480 
 

100 
 

 
ตาราง 4.12 แสดงผลิตภัณฑ์ปลายข้าวท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่าง
การศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 98% มูลค่าท่ีจัด
จ าหน่าย 17,114,283 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 2% มูลค่าท่ีจัดจ าหน่าย 
133,480 บาท 
 
ตาราง 4.13 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายร า 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 50 14,276,699 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 50 849,223 
 

100 
 

 
ตาราง 4.13 แสดงผลิตภณัฑ์ร าท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอยา่งการศึกษา
ครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50% มูลค่าท่ีจัดจ าหน่าย 
14,276,699 บาท การจ าหนา่ยในท้องถ่ิน คดิเป็นร้อยละ 50% มลูคา่ท่ีจดัจ าหนา่ย 849,223 บาท 
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ตาราง 4.14 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายแกลบ 
 

รายการ ปริมาณท่ีจดัจ าหนา่ย (ร้อยละ) มลูคา่จดัจ าหนา่ย 

จ าหนา่ยในประเทศ 50 4,383,149 

จ าหนา่ยในท้องถ่ิน 50 4,116,540 
 

100 
 

 
ตาราง 4.14 แสดงผลิตภัณฑ์แกลบท่ีสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท่ีเป็นตัวอย่าง
การศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง โดยมี การจ าหน่ายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50% มูลค่าท่ีจัด
จ าหน่าย 4,383,149 บาท การจ าหน่ายในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 50% มูลค่าท่ีจัดจ าหน่าย 
4,116,540 บาท 
 
4.4 ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของข้าวหอมมะลิ 
 
หว่งโซอ่ปุทาน 
ตาราง 4.15 ปริมาณผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิ 
 

 ปริมาณรวม (หนว่ย: ระบ)ุ คา่สถิตพิรรณนา 

Mean Max/Min SD 

ข้าวเปลือกหอม

มะลิน าเข้าในหว่ง

โซอ่ปุทาน 

456,870 เกวียน 57,109 Max 383,897 

Min 12 

124,431 

ผลิตภณัฑ์หลกัใน

กระบวนการผลิต 

443,927 เกวียน 55,491 Max 383,616 

Min 10 

124,884 

- ข้าวขาว 100% 435,941 เกวียน 54,493 Max 383,300 

Min 10 

125,025 

- ข้าวหอมหกั A.1 

พิเศษ 

3,328 เกวียน 1,109 Max 1,427 

Min 840 

242 
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- ปลายข้าว 2,825 เกวียน 353 Max 1,050 

Min 0.075 

410 

- ข้าวหอมหกั A.1 

เลิศ 

1,334 เกวียน 267 Max 691 

Min 65 

251 

- ข้าวหอมหกั A.1 

เลิศพิเศษ 

499 เกวียน 125 Max 359 

Min 21 

138 

ผลิตภณัฑ์รองใน

กระบวนการผลิต 

12,943 เกวียน 1,618 Max 3,622 

Min 1 

1,419 

- แกลบ 9,754 เกวียน 1,219 Max 3,241 

Min 0.338 

1,140 

- ร า 3,189 เกวียน 399 Max 1,102 

Min 0.117 

435 

 
หว่งโซค่ณุคา่ 
ตาราง 4.16 มูลค่าผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่าของข้าวหอมมะลิ 
 
 มลูคา่รวม (หนว่ย: 

ระบ)ุ 

คา่สถิตพิรรณนา 

Mean Max/Min SD 

ข้าวเปลือกหอม

มะลิน าเข้าในหว่ง

โซค่ณุคา่ 

1,128,167,277 บาท 75,211,152 Max 957,870,243 

Min 133,480 

236,243,323 

ผลิตภณัฑ์หลกัใน

กระบวนการผลิต 

1,104,541,666 บาท 32,486,520 Max 662,208,160 

Min 1,767 

113,640,338 

ผลิตภณัฑ์รองใน

กระบวนการผลิต 

23,625,611 บาท 1,817,355 Max 7,272,576 

Min 1,340 

2,177,939 
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4.5 แผนภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ 
 

 
 

ภาพ 4.1 แผนภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ 
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4.6 แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิ 
 

 

 
ภาพ 4.2 แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิ



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัเร่ือง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศกึษาการจดัการการผลิต การแปรรูป และการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ โดยใช้วิธี แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องของการจดัการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่
คณุคา่ สามารถสรุปผลและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอยา่งการศกึษา
ครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง พบว่า มลูคา่ในห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิรวม 2,256 ล้านบาท แบง่เป็น 
ข้าวเปลือกหอมมะลิน าเข้าในห่วงโซ่อุปทาน 1,128 ล้านบาท ผลิตภณัฑ์หลกัในกระบวนการผลิต 
1,104 ล้านบาท และ ผลิตภณัฑ์รองในกระบวนการผลิต 23 ล้านบาท โดยมีคา่เฉล่ีย 75 32 และ 1 
ล้านบาท คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 236 113 และ 2 ล้านบาท ตามล าดบั 

 1. การผลิตข้าวหอมมะลิ จากผลการส ารวจข้อมลูสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ 
ท่ีเป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง พบว่าครัวเรือนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 
225,664 ครัวเรือน เฉล่ียแต่ละสหกรณ์อยู่ท่ี 14,104 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย จังหวัดสุรินทร์ 
ครัวเรือนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 173,106 ครัวเรือน เฉล่ียแต่ละสหกรณ์อยู่ท่ี 57 ,702 
ครัวเรือน จงัหวดัร้อยเอ็ด ครัวเรือนท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 24 ,573 ครัวเรือน เฉล่ียแต่ละ
สหกรณ์อยู่ท่ี 3,072 ครัวเรือน จงัหวดัศรีสะเกษ ครัวเรือนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 4,981 
ครัวเรือน เฉล่ียแตล่ะสหกรณ์อยูท่ี่ 2,491 ครัวเรือน จงัหวดัยโสธร ครัวเรือนท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวม
ทัง้หมด 2,320 ครัวเรือน เฉล่ียแต่ละสหกรณ์อยู่ท่ี 1 ,160 ครัวเรือน และจังหวัดมหาสารคาม 
ครัวเรือนท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 20,684 ครัวเรือน  

รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 14 ,326 ,956 ,032 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 63 ,488 บาท 
ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 8 ,655,300,000 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 
50,000 บาท จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 1 ,607,393,649 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 
65,413 บาท จังหวัดศรีสะเกษ รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 429 ,611,250 บาท เฉล่ีย ครัวเรือนละ 
86,250 บาท จงัหวดัยโสธร รายได้ตอ่ปีรวมทัง้หมด 139,200,000 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 60,000 
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บาท และจังหวัดมหาสารคาม รายได้ต่อปีรวมทัง้หมด 1 ,034,200,000 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 
50,000 บาท  

พืน้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 4,061,952 ไร่ เฉล่ียตอ่ครัวเรือนละ 18 ไร่ ประกอบด้วย 
จงัหวดัสริุนทร์ พืน้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 2,423,484 ไร่ เฉล่ียตอ่ครัวเรือละ 14 ไร่ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด พืน้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 516,033 ไร่ เฉล่ียต่อครัวเรือนละ 21 ไร่ จงัหวดัศรีสะ
เกษ พืน้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 84,677 ไร่ เฉล่ียตอ่ครัวเรือนละ 17 ไร่ จงัหวดัยโสธร พืน้ท่ี
ปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 29,926 ไร่ เฉล่ียตอ่ครัวเรือนละ 13 ไร่ และจงัหวดัมหาสารคาม พืน้ท่ี
ปลกูข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 227,524 ไร่ เฉล่ียครัวเรือนละ 11 ไร่  

2. การแปรรูปข้าวหอมมะลิ จากผลการส ารวจข้อมูลสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่งกุลา
ร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่างการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง พบว่าปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซือ้
จากชาวนา โดยมีการรับซือ้ทัง้สิน้ 245,788 เกวียน แบง่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 18% 
จ านวน  145,401 เกวียน และข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 14% จ านวน 100,387 เกวียน จาก
ทัง้หมด 5 จงัหวดั ประกอบไปด้วย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการรับซือ้ทัง้สิน้ 153 ,361 เกวียน แบ่งเป็น
ข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 18% จ านวน 71 ,789 เกวียน และข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมี
ความชืน้ 14% จ านวน 81,572 เกวียน  

 จังหวัดสุรินทร์ มีการรับซือ้ทัง้สิน้ 72,742 เกวียน แบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมี
ความชืน้ 18% จ านวน 62,162 เกวียน และข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 14% 
จ านวน 10,580 เกวียน  

 จงัหวดัศรีสะเกษ มีการรับซือ้ทัง้สิน้ 11,102 เกวียน แบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมี
ความชืน้ 18% จ านวน 4,500 เกวียน และข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 14% 
จ านวน 6,602 เกวียน  

 จังหวัดยโสธร มีการรับซือ้ทัง้สิน้ 7 ,433 เกวียน แบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมี
ความชืน้ 18% จ านวน 5,800 เกวียน และข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมีความชืน้ 14% 
จ านวน 1,633 เกวียน  

 จงัหวดัมหาสารคาม มีการรับซือ้ทัง้สิน้ 1,150 เกวียน แบง่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีมี
ความชืน้ 18% จ านวน 1,150 เกวียน  

ในส่วนของการแปรสภาพข้าวหอมมะลิ มีการแปรสภาพข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 
456,870 เกวียน การแปรสภาพข้าวหอมมะลิในผลิตภณัฑ์หลกั 443,927 เกวียน การแปรสภาพข้าว
หอมมะลิในผลิตภณัฑ์รอง 12,943 เกวียน จากทัง้หมด 4 จงัหวดั ประกอบด้วย  
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 จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการแปรสภาพข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 434,279 เกวียน การแปร
สภาพข้าวหอมมะลิในผลิตภณัฑ์หลกั 431,110 เกวียน การแปรสภาพข้าวหอมมะลิใน
ผลิตภณัฑ์รอง 3,169 เกวียน  

 จงัหวดัสริุนทร์ มีการแปรสภาพข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 7,029 เกวียน การแปรสภาพ
ข้าวหอมมะลิในผลิตภัณฑ์หลัก 4 ,322 เกวียน การแปรสภาพข้าวหอมมะลิใน
ผลิตภณัฑ์รอง 2,707 เกวียน  

 จงัหวดัศรีสะเกษ มีการแปรสภาพข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 11,253 เกวียน การแปร
สภาพข้าวหอมมะลิในผลิตภัณฑ์หลกั 7,631 เกวียน การแปรสภาพข้าวหอมมะลิใน
ผลิตภณัฑ์รอง 3,622 เกวียน  

 จงัหวดัยโสธร มีการแปรสภาพข้าวหอมมะลิรวมทัง้หมด 4,309 เกวียน การแปรสภาพ
ข้าวหอมมะลิในผลิตภณัฑ์หลกั 864 เกวียน การแปรสภาพข้าวหอมมะลิในผลิตภณัฑ์
รอง 3,445 เกวียน 

3. การจัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ จากผลการส ารวจข้อมูลสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีทุ่ง
กลุาร้องไห้ ท่ีเป็นตวัอย่างการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 16 แห่ง พบว่า รายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอม
มะลิของสหกรณ์มีมลูคา่รวม 1,128,167,277 บาท ผลิตภณัฑ์หลกัในการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ
มีมูลค่ารวม 1,104,541,666 บาท ผลิตภัณฑ์รองในการจัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 
23,625,611 บาท จากทัง้ 4 จงัหวดั ประกอบด้วย  

 จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 806 ,053,203 บาท 
ผลิตภณัฑ์หลกัในการจดัจ าหนา่ยข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 795,221,773 บาท ผลิตภณัฑ์
รองในการจดัจ าหนา่ยข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 10,831,430 บาท  

 จังหวัดสุรินทร์ รายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 94 ,499,580 บาท 
ผลิตภณัฑ์หลกัในการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 87,143,769 บาท ผลิตภณัฑ์
รองในการจดัจ าหนา่ยข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 7,355,811 บาท  

 จังหวัดศรีสะเกษ รายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 203,007,700 บาท 
ผลิตภณัฑ์หลกัในการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 198,052,500 บาท ผลิตภณัฑ์
รองในการจดัจ าหนา่ยข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 4,955,200 บาท  

 จังหวัดยโสธร รายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 24,606,794 บาท 
ผลิตภณัฑ์หลกัในการจดัจ าหน่ายข้าวหอมมะลิมีมูลคา่รวม 24,123,624 บาท ผลิตภณัฑ์
รองในการจดัจ าหนา่ยข้าวหอมมะลิมีมลูคา่รวม 483,170 บาท 
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5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ทัง้ 16 สหกรณ์ มี

ประเดน็ส าคญัอยู่ด้วยกนั 3 สว่นคือ มลูคา่รวม มลูคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนของมลูคา่ ทัง้นีม้ลูคา่รวมท่ี
สหกรณ์รับซือ้ข้าวอยู่ท่ี 1,128,167,277 บาท และจ าหน่ายไปในราคาเท่ากบัสหกรณ์ท่ีรับซือ้ข้าวมา 
เน่ืองจากโรงสีในสหกรณ์เป็นตวักลางระหว่างกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตข้าวเปลือกมาให้สหกรณ์มาสี
แปรรูปเป็นข้าวสารตอ่ หลกัจากท่ีได้ข้าวสารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกัแล้ว สหกรณ์ก็จ าหน่ายข้าวไปให้
พอ่ค้าหรือชมุชนตอ่ เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัข้าวหอมมะลิตอ่ไป มลูคา่เฉล่ียรวมท่ีสหกรณ์รับซือ้ข้าวอยู่
ท่ี 75,211,152 บาท ผลิตภณัฑ์หลกัอยู่ท่ี 32,486,520 บาท เน่ืองจากการรับซือ้ข้าวของสหกรณ์ใน
แตล่ะท่ีราคาไมเ่หมือนกนัและราคาข้าวท่ีรับซือ้ก็ขึน้อยู่กบัความชืน้ท่ีสหกรณ์รับซือ้ข้าวมาด้วย สว่น
ราคาในการจ าหน่ายของสหกรณ์ทัง้ 16 แห่งไม่มีความแตกตา่งกนัมาก คา่เบี่ยงเบนของมลูคา่รวม
ท่ีสหกรณ์รับซือ้ข้าวอยู่ท่ี 236,243,323 บาท ผลิตภัณฑ์หลักอยู่ท่ี 113 ,640,338 บาท เน่ืองจาก
สหกรณ์รับซือ้ข้าวในปริมาณท่ีไมเ่หมือนกนัดไูด้จากคา่สงูสดุท่ีสหกรณ์รับซือ้ข้าวอยูท่ี่ 957,870,243 
บาท คา่ต ่าสดุท่ีสหกรณ์รับซือ้ข้าวอยูท่ี่ 133,480 บาท สว่นผลิตภณัฑ์หลกัสหกรณ์จ าหนา่ยในราคา
ท่ีไมเ่หมือนกนั ดไูด้จากคา่สงูสดุท่ีสหกรณ์จ าหนา่ยข้าวอยูท่ี่ 662,208,160 บาท คา่ต ่าสดุท่ีสหกรณ์
จ าหนา่ยข้าวอยูท่ี่ 1,767 บาท 
 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ข้าวต้องมีสายห่วงยาวกว่านี ้แต่ว่าของเราวิเคราะห์ได้แค่จาก
ข้าวเปลือกมาถึงแปรรูปเป็นข้าวสารเท่านัน้ ท าให้เราไม่สามารถมองเห็นห่วงโซ่คณุค่าได้ทัง้ระบบ 
แบบเดียวกบังานวิจยัของ ท านองชิดชอบ และคณะ ท่ีท าเก่ียวกบั การพฒันาแบบจ าลองโซ่อปุทาน
ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในประเทศไทย โดยพบว่า ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนีจ้ะให้ความส าคัญของกระบวนการปลูกข้าว โดย
เกษตรกรให้ความส าคัญอันดับแรกคือ การปรับปรุงดิน การบ ารุงรักษาดิน รองลงมาคือ การ
คดัเลือกพนัธุ์ข้าว การเก็บเก่ียวผลผลิต การตากข้าว การจดัการโรคแมลงและวชัพืชและการจดัการ
น า้ในแปลงนาตามล าดบั เพ่ือให้ได้ข้าวท่ีดีและมีคณุภาพ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ 415 กิโลกรัม 
เกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์รวมทัง้หมดอยู่ท่ี 2.31 บาท/กิโลกรัม กลุ่มผู้ รวบรวมข้าวหรือสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มนีจ้ะท าการรวบรวมจากสมาชิกเกษตรกร โดยมีการท าทะเบียนการรับซือ้
ข้าวเปลือก ตัง้แต่ วนั เดือน ปี ท่ีรับซือ้ รหสัสมาชิก และตรวจสอบท่ีมาของข้าวท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้ว เพ่ือสะดวกต่อการจัดการข้าวเปลือกและการแปรรูปเป็นข้าวสาร โดยโรงสีของ
สหกรณ์การเกษตรท่ีต้นทุน โลจิสติกส์รวมทัง้หมดอยู่ท่ี 3.55 บาท/กิโลกรัม และมีต้นทุนทาง
การตลาดอยู่ท่ี 6,794 บาท/ตนัข้าวเปลือก กลุ่มผู้ประกอบการบรรจถุงุ กลุ่มนีท้ าหน้าท่ีซือ้ข้าวสาร
มาบรรจถุงุโดยใช้แบรนด์เป็นของตนเองและจดัจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมี
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ต้นทุนส่วนท่ีเพิ่มในการบรรจุถุงอยู่ท่ี 9 ,740 บาท/ตัน และงานวิจัยของ ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 
เก่ียวกบั ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยตลอดหว่งโซ่  ซึง่พบวา่ หว่งโซ่
การผลิตข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ ข้าวสารท่ีผลิตโดยสหกรณ์การเกษตรทัง้หมดได้จ าหน่ายใน
ตลาดในประเทศส่วนมากซึ่งผลิต เป็นข้าวสารบรรจถุงุในขนาดบรรจุต่างๆตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้า 
และจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้า และสหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกพืน้ท่ี โดยเฉพาะในเขตภาค
กลาง และภาคใต้ โดยมากสหกรณ์จะผลิตสินค้าจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของ ตนเองมีเพียงบาง
แหง่ท่ีรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กบับริษัทตา่ง ๆ ทัง้นี ้หากภาครัฐให้การสนบัสนนุ และชว่ยเหลือ
การท าตลาดแก่สหกรณ์การเกษตร ก็จะช่วยให้สหกรณ์การเกษตรเหล่านีมี้ผลประกอบการท่ีดีขึน้ 
สามารถชว่ยเหลือสมาชิกหรือชาวนาในชมุชนได้อยา่งยัง่ยืนยิ่งขึน้ 
 ในส่วนของการผลิตข้าวเปลือหอมมะลิของชาวนา การวิจัยครัง้นีไ้ด้ส ารวจจากสหกรณ์
การเกษตรทัง้ 16 แห่ง ท่ีพบว่ามีเกษตรกรปลกูข้าวหอมมะลิจ านวน 225,664 ราย มีพืน้ท่ีปลกูข้าว
ทัง้หมด 4,061,952 ไร่ เฉล่ีย 18 ไร่ตอ่ครัวเรือน ซึ่งแตล่ะปีเกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ียเพียง 63 ,488 
บาทเท่านัน้ ทัง้นีง้านวิจยัของ วินิต ชินสวุรรณ และคณะ เก่ียวกบั ข้อมลูพืน้ฐานการผลิตข้าวหอม
มะลิในพืน้ท่ีทุง่กลุาร้องไห้ ท่ีท าการศกึษาก็พบว่าเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิมีพืน้ท่ีปลูกเฉล่ีย 28 
ไร่ตอ่ครัวเรือน และมีรายได้จากการขายข้าวเปลือกหอมมะลิเฉล่ีย 32 ,760 บาทตอ่ปี ซึ่งใกล้เคียง
กบัการศกึษาครัง้นี ้โดยเม่ือพิจารณาขนาดครัวเรือนท่ีต้องมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ แล้ว หากครัวเรือนไมมี่
รายได้จากแหล่งรายได้อ่ืน รายรับจากการปลกูข้าวหอมมะลิเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ 
 ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากข้าวหอมมะลิ ผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจ นวัตกรรมและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีงานวิจยัของ กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอ านวย 
เร่ือง นวตักรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย และงานวิจยัของ วิระ
เดช นารินทร์ กบั เพ็ญณี แนรอท เร่ือง การสร้างมลูคา่เพิ่มผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิ
ทุง่กลุาร้องไห้ โดยการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเกษตรกร: กรณีศกึษาเครือขา่ยเกษตรยัง่ยืน ต าบล
หนองแคน อ าเภอปทมุรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีแสดงให้เห็นวา่ มีทางเลือกในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
มีมูลค่าเพิ่มขึน้มากกว่าการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเพิ่มในส่วนนี ้ไม่
สามารถย้อนกลับมาเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิได้ เน่ืองจากกลุ่มเครือข่าย
เกษตรหรือผู้สร้างนวตักรรมการผลิตข้าวหอมมะลิ ต้องพบกบัปัญหาอุปสรรค คือ ปัญหาการขาด
ความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรรวมถีงปัญหาด้านทศันคติของชาวนาในด้านปริมาณการผลิตท่ี
เน้นปริมาณมากกวา่คณุภาพ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คณุค่าของการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีท าให้ต้นทนุการปลกูข้าวหอมมะลิเพ่ือหาทางลดมลูคา่ ณ จดุเร่ิมต้น
ของห่วงโซ่ พร้อมๆ กบัการหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลาย ณ จดุท่ีมีการแปรรูปข้าวเปลือก
เป็นข้าวสาร โดยจัดให้เกษตรกรเจ้าของผลผลิตมาเป็นหุ้ นส่วน เพ่ือหาทางสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรมากขึน้
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลการจัดการข้าวหอมมะลิ 
 

แบบส ำรวจขอ้มูลกำรจัดกำรข้ำวหอมมะลิเพื่อกำรศึกษำวิจัย 

เรื่อง ห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตขำ้วหอมมะละทุ่งกุลำร้องไห้ 

จัดท ำโดย นำยธนวัฒน์ ศรีติสำร และนำยพัฒนำ รำชวงศ์ 
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
ค ำชีแ้จง 

 
กรุณากรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่จัดไว้ให้ โดยข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดนี้ จะ
น าไปใช้เพ่ือศึกษาวิจัยเท่านั้น มิได้น าไปแสวงประโยชน์ในเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น 
 
สว่นท่ี 1 ขอ้มูลเบื้องต้น 

 
1. ชื่อสหกรณการเกษตร ........................................... เลขที่  .................. ถนน ..................................... 
ต าบล ........................ อ าเภอ ............................ จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์ ............. ......... 
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร .......... .................................... 
 
2. อุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการและผลิตข้าวหอมมะลิ 
 

รำยกำร จ ำนวน (ระบุหน่วย) สมรรถนะ/ขนำด/ควำมจุ 

2.1 เครื่องชั่งมาตรฐาน   

2.2 โรงส ี   

2.3 ลานตากข้าวเปลือก   

2.4 โกดัง   

2.5 เครื่องอบความชื้นข้าวเปลือก   

2.6 ..................................................   

 
สว่นท่ี 2 กำรผลิตขำ้วหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 

3. การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2559/2560 ในเขตรับผิดชอบของสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ 
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รำยกำร หน่วย จ ำนวน (ตำมหน่วย) 

3.1 จ านวนครัวเรือนของชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ครัวเรือน  

3.2 พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน ไร่  

3.3 รายได้ต่อปีสุทธิเฉลื่ยต่อครัวเรือน บาท  

 
4. โครงสร้างต้นทุนการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2559/2560 

 
รำยกำร จ ำนวน (บำท/ไร่) 

4.1 ต้นทุนผันแปร 
    1) ค่ำแรงงำน  

 เตรียมดิน  

 ปลูก  

 ดูแลรักษา  

 เก็บเก่ียว  

   2) ค่ำวัสดุ 

 ค่าพันธุ์  

 ค่าปุ๋ย  

 ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช  

 ค่าน้ ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น  

 ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง  

 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร  

   3) ค่ำดอกเบี้ยเงินลงทุน  
4.2 ต้นทุนคงท่ี 

 ค่าเช่าที่ดิน  

 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรและดอกเบี้ยเงินลงทุน
อุปกรณ์การเกษตร 

 

4.3 ต้นทุนรวมต่อไร่  
4.4 ต้นทุนรวมต่อเกวียน  
4.5 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)  
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สว่นท่ี 3 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมมิลทุง่กลุำร้องไห้ของสหกรณ์กำรเกษตร 

5. การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559/2560 ของสหกรณ์แห่งนี้ 
 

รำยกำร หน่วย จ ำนวน (ตำมหน่วย) 

5.1 ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิที่สหกรณ์รับซื้อจากเกษตรกร 

     1) ข้าวเปลือกความชื้น 18% เกวียน  

     2) ข้าวเปลือกความชื้น 14% เกวียน  

5.2 ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิที่ได้รับการจัดการไล่ความชื้น ด้วยวิธีใดบ้างต่อไปนี้ 

     1) อบในไซโล ร้อยละ  

     2) ตากบนลานตาก ร้อยละ  

     3) วิธีอ่ืน ระบุ 
.............................................................. 

ร้อยละ  

5.3 การแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพระดับต่างๆ ดังนี้ 

     1) ข้าวหอมมะลิชนิด  100% เกวียน  

     2) ข้าวหอมมะลิชนิด 5% 10% 15% เกวียน  

     3) ข้าวหอมมะลิชนิด 25% (เลิศ) 35 % 45% เกวียน  

     4) ข้าวหอมมะลิหัก A.1 เลิศพิเศษ (ถ้ามี) กิโลกรัม  

     5) ข้าวหอมมะลิหัก A.1 เลิศ (ถ้ามี) กิโลกรัม  

     6) ข้าวหอมมะลิหัก A.1 พิเศษ (ถ้ามี) กิโลกรัม  

5.4 ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพ - ปลายข้าว กิโลกรัม  

5.5 ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพ - ร า กิโลกรัม  

5.6 ผลผลิตพลอยได้จากการแปรสภาพ - แกลบ ตัน  

 
6. การจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร ปี 2559/2560 
 

รำยกำร 
ปริมำณและมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยตำมช่องทำง  

ส่งออกต่ำงประเทศ ในประเทศ ท้องถิ่น 
6.1 ข้ำวสำร 
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รำยกำร 
ปริมำณและมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยตำมช่องทำง  

ส่งออกต่ำงประเทศ ในประเทศ ท้องถิ่น 
     1) ข้ำวหอมมะลิชนิด  100% 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(เกวียน) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

     2) ข้ำวหอมมะลิชนิด 5% 10% 15% 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จดัจ าหน่าย 
(บาท) 

   

     3) ข้ำวหอมมะลิชนิด 25% (เลิศ) 35 % 45% 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

     4) ข้ำวหอมมะลิหัก A.1 เลิศพิเศษ (ถ้ำมี) 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

     5) ข้ำวหอมมะลิหัก A.1 เลิศ (ถ้ำมี) 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

     6) ข้ำวหอมมะลิหัก A.1 พิเศษ (ถ้ำมี) 
 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 

(ร้อยละ) 
   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

6.2 ปลำยข้ำว 
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รำยกำร 
ปริมำณและมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยตำมช่องทำง  

ส่งออกต่ำงประเทศ ในประเทศ ท้องถิ่น 
 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 

(ร้อยละ) 
   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

6.3 ร ำ 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

6.4 แกลบ 

 ปริมาณที่จัดจ าหน่าย 
(ร้อยละ) 

   

 มูลค่าที่จัดจ าหน่าย 
(บาท) 

   

 
7. ต้นทุนการจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร ปี 2559/2560 
 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 

7.1 ต้นทุนคงท่ี 

     1) ค่าเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง อาคาร สถานที่  

     2) ค่าเช่าซื้อรถยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ถาวร  

     3) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน (ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ฯลฯ) 

 

7.2 ต้นทุนแปรผัน 

     1) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน (ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ฯลฯ) 

 

     2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น  

     3) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สึกหรอ  

     4) ค่าติดต่อประสานงานและจ้างงานชั่วคราว  

     5) ค่าวัสดุจัดการหีบห่อผลิตภัณฑ์  
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รำยกำร จ ำนวน (บำท) 

     6) ค่าจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ (หากต้องอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสกรณ์) 

 

     7) อ่ืนๆ ระบุ .........................................................................  

 
8. ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากข้าวสารหอมมะลิ – โปรดระบุชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุเพ่ือ
จ าหน่าย และผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ออก
จากสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ 
 

รำยกำร 
ชื่อผลิตภัณฑ์ข้ำวสำรและผลิตภัณฑ์ต่อยอด 

บรรจุจ ำหน่ำย ใช้แปรรูปต่อ ใช้เป็นวัตถุดิบ 
8.1 ข้าวหอมมะลิชนิด  
100% 

   
   
   
   
   

8.2 ข้าวหอมมะลิชนิด  
5% 10% 15% 

   
   

8.3 ข้าวหอมมะลิชนิด  
25% 35% 45% 

   
   

8.4 ข้าวหอมมะลิหัก    
   

8.5 ปลายข้าว    
   

8.6 ร า    
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9.1 พิจารณาห่วงโซ่การตลาดของข้าวหอมมะลิ ข้างล่าง 1) ท่านเห็นครอบคลุมกระบวนการตลาดทั้ง
ระบบแล้วหรือไม่ (หากยังไม่ครอบคลุมหรือมากเกินไป ขอความกรุณาปรับแปลงให้ถูกต้อง) 

 

 
9.2 โปรดท าเครื่องหมาย ตรง    ในผลิตภัณฑ์ในข้อ 1.1 และ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

10. พิจารณาห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิ ข้างล่าง 1) ท่านเห็นครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ
แล้วหรือไม่ (หากยังไม่ครอบคลุมหรือมากเกินไป ขอความกรุณาปรับแปลงให้ถูกต้อง) 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข รูปภาพการลงพืน้ท่ีภาคสนาม 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ค ข้อมูลแบบส ารวจสหกรณ์การเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ทัง้ 16 แห่ง 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
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ท่ีอยู่ปัจจุบัน 245 หมู ่5 ต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ  
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ประวัตกิารศึกษา  
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