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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

ป จจุบันภาวะการแข งขันในตลาดโลกได มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว  
เน่ืองมาจากความ            ก าวหน าของเทคโนโลยีที่น ามาใช ในการผลติ การตลาด การบรหิาร การ
สื่อสารโทรคมนาคม  และการรวมกลุ่มการค าในภูมภิาคต างๆ ของโลก ซึ่งนับวนัจะส งผลต อการแข
งขนัทางการค าให ทวีความรุนแรงมากขึ้น  สถานการณ์การคา้ขา้วเพื่อการส่งออกของประเทศไทยใน

ต้นปี 2552  มกีารแข่งขนัรุนแรงเช่นเดยีวกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ  และคาดการณ์ว่าปรมิาณและมูลค่าการส่งออก
ขา้วไทยทัง้ปี 2552  ลดลงเหลือ 8.5  ล้านตนั  มูลค่า 4,650  ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ  หรอืเมื่อเทียบกบัปี 2551  
แล้วทัง้ปริมาณและมูลค่าหดตวัลงร้อยละ  16.8 และรอ้ยละ 25.0  ตามล าดบั  (ศูนย์วิจยักสกิรไทย  ปีที่ 15 
ฉบบัที ่2552  วนัที ่ 8 กรกฎาคม  2552) 

ประเทศ ไทยเป็นผู้ผลิตข้าวอนัดบั 6 ของโลก ในปี 2550/51 มีปริมาณผลผลิตข้าวรวม 19.4 ล้านตัน
ขา้วสาร คดิเป็นรอ้ยละ 4.41 ของผลผลติขา้วโลก ประเทศผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกทีส่ าคญั ไดแ้ก่ จนี (30.72%)  
อนิเดยี (22.17%)  อินโดนีเซีย (8.24%)  บงัคลาเทศ และเวยีดนาม (6.73 และ 5.34%)  แต่ส่วนใหญ่ประเทศ
ผูผ้ลติรายส าคญัจะผลติเพื่อเป็นการบรโิภคในประเทศ ปัจจุบนัไทยครองส่วนแบ่งการตลาด ขา้วโลกเป็นอนัดบั 
หนึ่ง ด้วยสดัส่วนรอ้ยละ 30.48  พนัธุ์ขา้วของไทยทีม่ีบทบาทส าคญัมากที่สุด คอื ขา้วหอมมะลิ เน่ืองจากเป็น
ขา้วทีเ่มื่อหุงหรอืนึ่งสุกแลว้ เมลด็ขา้วสุกจะอ่อนน่ิมมากกว่าข้าวเจา้ทัว่ไป แต่ร่วนน้อยกว่าและมกีลิน่หอม เป็น
เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของขา้วหอมมะลไิทย   ตลาดส่งออกข้าวที่ส าคญัของไทย จ าแนกตามประเภทของขา้ว
ส่งออกทีส่ าคญั คอื ขา้วหอมมะลไิทย ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา (16.74%) สหภาพยุโรป (10.12%) ฮ่องกง (8.71%) 
ไอวอรีโ่คส (8.14%) ซนีีกลั (6.74%) และจนี (6.59%)  

การผลิตข้าวปี 2552/2553  ของประเทศไทย  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปีฤดูเพาะปลูก 2552/2553  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็น 23.51  ล้านตันข้าวเปลือก  
เน่ืองจากมาตรการรบัจ าน าขา้ว  ท าใหร้าคาขา้วมรีะดบัสูงกว่าตลาด  เกษตรกรจงึยงัคงผลิตขา้วเพิม่ขึน้  แมว้่า
การส่งออกขา้วในช่วงครึง่แรกปี 2552  จะมีแนวโน้มลดลงมาก  ประเดน็คอื นโยบายการประกนัราคา  รวมทัง้
การก าหนดนโยบายเพื่อเตรยีมรบัมือกบัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี  2553  ที่ภาษีน าเข้าข้าวต้อง
ลดลงเหลือร้อยละ  0  ตามภาระผูกพนักบัเขตการคา้เสรอีาเซียน  (ศูนยว์ิจยักสกิรไทย  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 2552  
วนัที ่ 8 กรกฎาคม  2552) 

อุตสาหกรรมข้าวของไทยนับไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมที่มผีูเ้กี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ในระดบัการแปรรูป
เป็นข้าวสารหรือผู้ประกอบการโรงสขี้าว  ในปี 2550 พบว่ามีปริมาณโรงสีข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่กระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 39,834 แห่ง แต่ที่ท าการสขีา้วจริง มีเพยีง 2,000 แห่งทัว่ประเทศ (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 
บจก. Agriculture คน้เมื่อวนัที ่25 ธค. 2552) และอุตสาหกรรมการแปรรูปขา้วเป็นผลติภณัฑมู์ลค่าเพิม่จ าแนก
เป็นโรงงาน ผลิตภัณฑ์ประเภทอบ จ านวน 231 โรงงาน ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้น จ านวน 422 โรงงาน แป้ง
สตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช จ านวน 57 โรงงาน โดยส่วนใหญ่รอ้ยละ 97 เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็ที่มี
เงินลงทุนเฉลี่ยรายละ 15.91 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีการจ้างงานไม่ต ่ากว่า 
95,000 คน หรอืรอ้ยละ 15 (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp  คน้เมื่อวนัที ่12 พย. 52) 

http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp
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ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบใหม่ของการค้าโลก ยงัคงยึด

แนวทางการประกอบธุรกจิแบบเก่า ขาดความร่วมมอืในดา้นต่างๆ ไม่มกีารรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายหรอืพนัธมติร
เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้การคา้ภายในประเทศและการคา้ระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องปรบัแนว
ทางการท าธุรกิจ จากวิสาหกิจเดีย่วๆ ไปเป็นการท าธุรกจิในลกัษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อจะเพิม่อ านาจ
การต่อรองและการเข้าถงึศกัยภาพด้านต่างๆ เช่นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการจดัการการตลาด 
การพัฒนาเทคโนโลยีๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการโซ่อุปทานและการพัฒนา
ผลติภณัฑเ์พื่อเพิม่นวตักรรมและความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดโลก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน                   
ทุ่งกุลารอ้งไห ้ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบดว้ย 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน   กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว                    
กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสรมิสหกรณ์  และกระทรวงพาณิชย ์ด าเนินโครงการตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
ลกัษณะ Area approach บูรณาการโดยผสมผสานปัจจยัต่างๆ เชื่อมโยงอย่างมรีะบบตัง้แต่ปรบัปรุงโครงสรา้ง
พื้นฐานการบริหารจัดการทรพัยากรดิน น ้า การผลิต การตลาด  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในพื้นที่ 5 
จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ และยกระดับ
มาตรฐานการผลติขา้วหอมมะลใินเขตทุ่งกุลารอ้งไหใ้หเ้ป็นสนิคา้ลกัษณะพเิศษ  รบัรองมาตรฐานการผลติตัง้แต่
ระดบัฟาร์มถึงการส่งออก กิจกรรมการพัฒนาการรวมตวัของเกษตรกร เพื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรในการรวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูป การจ าหน่าย และการเชื่อมโยงกบัตลาดภายในและตลาด
ต่างประเทศเป็นภารกิจตามโครงการด้านส่งเสริมการจดัการธุรกิจการตลาดของสถาบันเกษตรกร โดยใน
โครงการระยะที ่2 (ปี 2552–2556) เน้นการพฒันาเครอืข่ายธรุกจิภายใตห้่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain) ตัง้แต่
การผลติ การตลาด จนกระทัง่ถงึมอืผูบ้รโิภค 

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เหน็ว่า กลุ่มสหกรณ์ภายใต้โครงการผลติข้าวหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ จดัเป็นกลุ่ม
ก าลังพัฒนา (Developing Cluster)  ที่มีการรวมตวัและมีระดับการพัฒนาค่อนข้างดี มีความพยายามจะ
พฒันาตนเองและขัน้แสวงหากลยุทธ์ เพื่อใหเ้ตบิโตและอยู่รอด  เป้าหมายเพื่อพฒันาสนิคา้/บริการใหท้นัต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของลูกค้า เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั  และแสวงหาตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) ปัจจุบนักลุ่มสหกรณ์ภายใต้โครงการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ ยงัขาดความเขา้ใจในการ
พฒันารูปแบบคลสัเตอร์ ขาดยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธก์ารพฒันาทีช่ดัเจน  เพื่อการพฒันาอย่างมรีะบบ มทีศิทาง
ชดัเจน เพิ่มผลิตภาพของกลุ่มคลัสเตอร์และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์ในวงกว้างโดยการส่งเสริมให้กลุ่มสถาบนัเกษตรกรต่างๆ 
รวมกลุ่มโดยร่วมธุรกิจแบบ Cluster และการรวมกลุ่มนี้จะท าให้กลุ่มสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้และเครือข่ายมี
การพฒันาและเกิดผลิตภาพ (Productivity) จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นที่ปรึกษาใน 
“โครงการพัฒนา คลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เพื่อพฒันาให้เกิดเครือข่ายรูปแบบ 
“คลสัเตอร์” ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้   โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ตัง้แต่การผลติ การตลาดจนกระทัง่ถงึมอืผูบ้รโิภค รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

ในการด าเนินงานโครงการ  ต้องมีการรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาใชส้ าหรบัการวเิคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการพฒันาคลสัเตอรท์ีเ่หมาะสม ประกอบดว้ยขอ้มูลทีส่ าคญัได ้แก่  การด าเนินงานของสหกรณ์
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ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  รูปแบบของการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ข้าวและคลสัตอร์อื่นๆ ที่
ด าเนินการในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางให้
สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สามารถรวมกลุ่มและยกระดับเป็นคลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
รอ้งไหอ้ย่างมรีะบบ ต่อไป  

รายงานเล่มนี้ จะน าเสนอผลการศกึษาและผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน 20 แห่ง ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ผลการศกึษาการรวมกลุ่ม รูปแบบของการรวมกลุ่มของคลสัเตอร์ขา้ว อื่นๆ 
ที่ด าเนินการในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการรวมกลุ่ม  และความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่ม              
คลสัเตอร์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้  
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นท่ีทุ่งกลุา
ร้องไห้ 

1.2.1 เพื่อศกึษาการด าเนินงานของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้     
1.2.2 เพื่อศกึษารูปแบบการรวมกลุ่มในปัจจุบนัของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้   
1.2.3 เพื่อศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิในพื้นที่                 

ทุ่งกุลารอ้งไห ้
1.2.4 เพื่อศึกษารูปแบบของการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ข้าวอื่นที่ประสบความส าเร็จที่ด าเนินการใน

ประเทศและต่างประเทศ 
1.2.5 เพื่อศกึษารูปแบบและแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้      

 
1.3  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

1.3.1 สหกรณ์การเกษตรท่ีร่วมโครงการ 
   สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ  จ านวน 20  แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรในพื้นที ่          

ทุ่งกุลารอ้งไห ้จ านวน  19 แห่ง คอื 
 1)  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
 2)  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จ ากดั 
 3)  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั   
 4)  สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัน์  จ ากดั   
 5)  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั  
 6)  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั 
 7)  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม  จ ากดั 
 8)  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั 
 9)  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้  จ ากดั 
 10)  สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั  
 11)  สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั 
 12)  สหกรณ์การเกษตรราษีไศล  จ ากดั 
 13)  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ  จ ากดั 
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 14)  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั   
 15)  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั 
 16)  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง  จ ากดั 
 17)  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ี จ ากดั 
 18)  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั   
 19)  สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั 
                 และสหกรณ์การเกษตรทีเ่ป็นเครอืข่าย กลุ่มสหกรณ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ทีข่อเขา้รว่มโครงการอกี 1 
แห่ง เป็นล าดบัที ่20 คอื 
   20) สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
 

1.3.2 สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี ท่ี เกี่ยวข้อง ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุรนิทร์   

1.3.3 หน่วยงานภาครฐัในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั  ส านักงานเกษตร
จงัหวดั  ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั และส านักงานพฒันาที่ดิน 
ของทุกจงัหวดัทีอ่ยู่ในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ รวมทัง้ ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่5  เป็นต้น 

1.3.4 หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  หอการค้าจงัหวดั และ สภาอุตสาหกรรม
จงัหวดั  ของทุกจงัหวดัทีอ่ยู่ในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้

1.3.5 สถาบนัการเงินในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  ไดแ้ก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.4 วิธีด าเนินการศึกษา 

เพื่อใหโ้ครงการไดร้บัขอ้มูลทีถู่กต้องแม่นย า ซึ่งจะสามารถน ามาใชส้ าหรบัการวเิคราะห์และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาคลัสเตอร์ที่เหมาะสม  คณะที่ปรึกษาจึงได้ด า เนินการรวบรวมข้อมูลตามหลกัการของการ
ศกึษาวจิยั ดงันี้   

1.4.1 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ (Documentary  Study) ซึ่งเป็นเอกสารหลกัฐานที่มี
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Documentary Research from Secondary Archival Data) ทัง้จาก
แหล่งขอ้มูลของทางราชการ และเอกชน อาทเิช่น หนังสอื วารสาร สิง่พมิพ ์และการคน้ควา้จากอนิเตอร์เน็ต 
 1.4.2 การรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview of Relevant  
Subjects) โดยสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คือ แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) โดยใช้วตัถุประสงค์ในการศึกษาเป็นกรอบในการก าหนดค าถามเพื่อ
สมัภาษณ์   มรีายละเอยีด คอื 

1) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมตามวตัถุประสงค์มากทีสุ่ด จงึก าหนดใหม้แีบบสมัภาษณ์  จ านวน 2 
ชุด คอื ชุดที ่1 แบบสมัภาษณ์เพื่อการประเมนิศกัยภาพคลสัเตอร์ และ ชุดที ่2 แบบสมัภาษณ์เพื่อการวเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน โดยแบบสัมภาษณ์ทัง้ 2 ชุด ใช้รวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้รหิารของสหกรณ์การเกษตรทีร่่วมโครงการ   (แบบสมัภาษณ์ ดงัแสดงในภาคผนวกที ่1) 
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2) ขั ้น ตอน ในการพัฒ นาแบบสัมภ าษ ณ์   คณ ะที่ ป รึกษ าได้ ศึกษ ารวบรวมข้อ มู ล                   
จากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง น ามาสรา้งเป็นขอ้ค าถามเพื่อใหไ้ดค้วามคดิเหน็ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์  จากนัน้ส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญด าเนินการกลัน่กรองขอ้ค าถามใหม้คีวามเทีย่งตรงถกูต้อง และเชื่อถอืได้ 
(Validation and Reliability) 
 1.4.3 การรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยการประชุมและสัมภาษณ์ผู้ร่วม
ประชุมแบบไม่เป็นทางการ จากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
ซึ่งการรวบรวมข้อมูลโดยวธินีี้ ไม่มเีครื่องมอืเฉพาะ แต่ใช้การสนทนาพูดคุยโดยสอบถามขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ตามวจิารณญาณของคณะทีป่รกึษา 
 1.4.4 การส ารวจภาคสนาม โดยพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้กี่ยวขอ้งกบัคลสัเตอร์ โดยมขีัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม ดงันี้ 

1) ท าการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยการน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าทัง้ข้อมูล          
เชงิเอกสาร   มาประกอบกบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์  และหลกัการและกรอบแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันา 
คลสัเตอร์ 

2) น าแบบสอบถามฉบบัรา่งทีส่ร้างขึน้ไปทดสอบ(Pre-test) กบักลุ่มเป้าหมายที่ใหข้อ้มูลจ านวน 
ประมาณ 3-5 ราย เพื่อทดสอบความเทีย่งตรงและวดัความเขา้ใจต่อค าถามในแบบสอบถาม  

3) ปรบัปรุงแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปรวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ต่อไป 
 4)   โครงการก าหนดให้มีแบบสอบถาม  จ านวน 3 ชุด คือ ชุดที่1 แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความรู ้ความเข้าใจ ทศันคต ิและความตระหนักในการพฒันาคลสัเตอร์  ความพอใจในแนวคิดคลสัเตอร์  การ
ยอมรบั การมสี่วนร่วม ความพรอ้มและความตัง้ใจในการพฒันาคลสัเตอร์  ซึ่งใช้สอบถามผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัค
ลสัเตอร์ทุกฝ่าย  ชุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินปัจจยัแวดล้อมและศกัยภาพในการแข่งขนัของคลสัเต
อร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ เพื่อใชร้วบรวมขอ้มูลจากผูบ้รหิารของสหกรณ์การเกษตรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
และชุดที่  3  แบบสอบถามการรับรู้และความตัง้ใจสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้ของ
หน่วยงานราชการ/สถาบนัการศึกษา/สถาบนัการเงนิ/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง  (แบบสอบถามทัง้ 3 ชุด ดัง
แสดงในภาคผนวกที ่1)   
 5)  ขอ้มูลทีไ่ด้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามน ามาประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) ทางสถิติด้วยโปรแกรมSPSS โดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย   ร้อยละ  
(Percentage)  ค่าเฉลีย่ (Mean)  และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทท่ี 2 
การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรม 

และนโยบายของภาครฐัต่อการสนับสนุน 
อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิในพื้นท่ีทุ่งกลุาร้องไห้ 

 
 

การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน และรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวหอมมะล ิ
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ไปของทุ่งกุลาร้องไห้ แนวโน้มอุตสาหกรรมและนโยบายภาครฐัต่อการสนับสนุน
อุตสาหกรรมขา้วหอมมะลใินพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
2.1  ข้อมูลทัว่ไปของทุ่งกลุาร้องไห้ 
 ขา้วหอมมะลิ (Jasmine Rice or Hommali Rice) เป็นขา้วที่ส าคญัอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง มทีัง้พืน้ทีเ่พาะปลูกและปรมิาณของผลผลติมากทีสุ่ด มูลค่าการส่งออกขา้วหอม
มะล ิมปีรมิาณเพิม่สูงขึน้ทุกปี  ดงัภาพที ่2.1  
 

 
ภาพท่ี 2.1 มูลค่าการส่งออกขา้วหอมมะลชินิดต่างๆ 

 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญและผลกัดันนโยบายการปลูกข้าวมาตลอด ซึ่งการปลูกข้าวนาปีในปี 

2552/2553 มีพื้นที่ปลูกข้าว 57.24 ล้านไร่ (กรมการข้าว, ศูนย์ปฏิบตัิการติดตามสถานการณ์ข้าว รายงาน
สถานการณ์ขา้วรายสปัดาห์  พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2552)   ตลอด 5 ปีทีผ่่านมา ไทยผลติขา้วไดเ้ป็นอนัดบั 6 
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ของโลก อตัราการบรโิภคขา้วเพิม่ขึน้เฉลีย่ 1.02% ต่อปี และมอีตัราการส่งออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก สดัส่วน
การตลาด 30% คิดเป็นประมาณปีละ 7.5 ลา้นตนัขา้วสาร มูลค่า 100,000 ลา้นบาท (ดงัตารางที่ 2.1) การเพิม่
ศกัยภาพการผลิตจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความต้องการบรโิภคขา้วของโลกมีการขยายตวัเพิม่
มากขึน้ จงึจ าเป็นต้องพฒันาขา้วคุณภาพด ีโดยเฉพาะขา้วหอมมะลทิีย่ ัง่ยืน เพื่อสนองความต้องการจงึก าหนด
นโยบาย "ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน" (ระยะเวลา 5 ปี 2550-2554) เป็นการสร้างโอกาสให้
เกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิไดร้บัการพฒันา ซึ่งในปี 2550-2551 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมาย
ให้ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพฒันาทีด่นิ กรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เร่งด าเนินโครงการเพิม่ศกัยภาพขา้วหอมมะล ิ
105 ในเขตปฏิรูปที่ดินใน 5 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ น าร่องสู่เกษตรกรก่อน 121 ต าบล ในพื้นที่
เป้าหมายกว่า 2,000,000 ไร่ แยกเป็น จังหวดัร้อยเอ็ด 50,000 ไร่ ศรีสะเกษ 40,000 ไร่ สุรินทร์ 64,000 ไร่ 
อุบลราชธานี 40,000 ไร่ และยโสธร  6,000 ไร่  (กรมการขา้ว, ศูนยป์ฏบิตักิารตดิตามสถานการณ์ขา้ว รายงาน
สถานการณ์ขา้วรายสปัดาห์  พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2552) 
 แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่ส าคัญของไทยคือทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งกว้างใหญ่ของภาคอีสาน                   
มอีาณาเขตครอบคลุมถงึ 5 จงัหวดั คอื ในแนวทศิเหนือนัน้ครอบคลุมอ าเภอปทุมรตัต์ อ าเภอเกษตรวสิยั และ
อ าเภอสุวรรณภมู ิของจงัหวดัรอ้ยเอด็ ในแนวทศิใต้มลี าน ้ามูลทอดยาวตลอดพืน้ทีอ่ าเภอชุมพลบุร ีอ าเภอท่าตมู 
จงัหวดัสุรนิทร์ ในแนวทศิตะวนัตกผ่านอ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร และ
อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ของจงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งในพืน้ที่ทุ่งกุลารอ้งไหป้ระมาณ 3 ใน 5 นัน้อยู่ในเขตจงัหวดั
รอ้ยเอด็ ทุ่งกุลารอ้งไหม้เีน้ือทีก่วา้ง 2,107,681 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโดยอาศยัน ้าฝน ท าใหม้ปัีญหา
เกี่ยวกบัฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง และการกระจายของฝนไม่ด ีนอกจากนี้ดนิในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหย้งัแหง้แลง้และขาด
ความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรขาดแรงงานในการปลูกขา้ว ขา้วในแปลงขึน้ไม่สม ่าเสมอเป็นสาเหตุใหไ้ดผ้ลผลิต
ต ่า การเก็บเกี่ยวขา้วหอมมะลใินพื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไหท้ี่เกษตรกรนิยมปฏิบตัมิีอยู่ 2 วธิี คอื การเกบ็เกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน และการเกบ็เกี่ยวดว้ยเครื่องเกี่ยวนวด ระบบการผลติขา้วส่วนใหญ่ยงัขาดการปรบัปรุงและคดัเลอืก
พนัธุ์ ทัง้ยงัขาดความรู้ ทกัษะการผลิตข้าวให้ไดคุ้ณภาพ ผลผลิตที่ได้จึงต ่า ขณะทีม่ีต้นทุนสูง ตลาดรบัซื้อไม่
แน่นอน ก่อใหเ้กดิภาวะหนี้สนิและปัญหายากจนตามมา (กรมการขา้ว, ศูนยป์ฏบิตัิการตดิตามสถานการณ์ขา้ว 
รายงานสถานการณ์ขา้วรายสปัดาห์  พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2552) 

 จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจในปีการผลติ  2549/2550 พบว่า  ครวัเรอืนเกษตรในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห้
มพีืน้ทีถ่อืครองเฉลีย่  31.13  ไร่ต่อครวัเรือน  มกีารใชเ้พื่อการเกษตรเฉลีย่ 30.05  ไร่ต่อครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ  
96.53  ของทัง้หมด  ส่วนทีเ่หลอืเป็นทีอ่ยู่อาศยัทีร่กรา้ง หรอืทีใ่หเ้ช่า  (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, รายงาน
ประเมนิผลโครงการผลติขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก กรกฎาคม 2552) สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินธุรกิจการตลาดข้าว  ซึ่งในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีสหกรณ์
การเกษตรรวม 19  สหกรณ์  โดยเป็นสหกรณ์ในจงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน  9  สหกรณ์  จังหวดัสุรินทร์  5  
สหกรณ์  มหาสารคาม  1  สหกรณ์   ศรสีะเกษและยโสธร  จงัหวดัละ  2  สหกรณ์  ซึ่งในจ านวนนี้เป็นสหกรณ์
ที่มีโรงสขี้าว  7  สหกรณ์  และไม่มีโรงสีข้าว  12  สหกรณ์  ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของ
เกษตรกรพบว่ารอ้ยละ  95.81  เป็นสมาชกิสถาบนัทางการเกษตรต่างๆ โดยบางรายเป็นสมาชิกมากกว่า  1  
สถาบัน  และบางรายเป็นสมาชิกสถาบนัเดียว  เมื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกของแต่ละสถาบัน  พบว่า  มี
เกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรค่อนขา้งน้อยเพยีงรอ้ยละ  28.20  ของจ านวนที่เป็นสมาชิกสถาบนั
เกษตรกรทัง้หมด  นอกนัน้เป็นสมาชิกสหกรณ์การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ  74.02  เป็นสมาชิก
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กองทุนหมู่บา้น  รอ้ยละ  42.34  เป็นสมาชกิกลุ่มแม่บา้นและสหกรณ์ออมทรพัย ์ รอ้ยละ  12.06  และ  10.50  
ตามล าดบั  ส่วนทีเ่หลอืเป็นสมาชกิกลุ่มอื่นๆ  ส าหรบัผูไ้ม่เป็นสมาชกิสถาบนัทางการเกษตรใดเลย มจี านวนไม่
มากคิดเป็นร้อยละ  4.16   กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ
การตลาดขา้วของสหกรณ์  ปี 2548  โดยจดัอบรมถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิการตลาดขา้วของสหกรณ์แก่
เกษตรกรสมาชิกโครงการ จ านวน  78,224  ราย ร้อยละ  92.03  ของจ านวนเป้าหมาย (85,000  ราย)  ปี 
2549  จดัอบรมผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์จ านวน 7,630  ราย จากเป้าหมาย  7,500  ราย และจดั
อบรมขา้ราชการและลูกจา้งกรมฯ  ความรูเ้กี่ยวกบัการเพิม่ขดีความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ จ านวน  
100  ราย  ตามเป้าหมาย  และจดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติและการตลาดข้าวหอมมะลใิหข้า้ราชการ
และผู้แทนสหกรณ์จ านวน  103  รายจากเป้าหมาย  100  ราย  ปี 2550  จดัอบรมผูแ้ทนเกษตรกรและผู้แทน
สหกรณ์ จ านวน  289  ราย จากเป้าหมาย 281  ราย  และด าเนินกจิกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อใชใ้น
การรวบรวม  แปรรูป และจ าหน่ายข้าวหอมมะลิแก่สหกรณ์การเกษตร  ปี  2549  มีเป้าหมายด าเนินการใน
สหกรณ์จ านวน  6  แห่ง และปี 2550  จ านวน  15  แห่ง รวม 2 ปี 16 แห่ง  (ปี 2550  ด าเนินการซ ้าในสหกรณ์
เดมิ 4  แห่ง)  ซึ่งอุปกรณ์ทีจ่ดัสรรขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละสหกรณ์  ไดแ้ก่ เครื่องคดั
แยกข้าวสาร  รถตกั  ฉางข้าว  และโรงส ี เป็นต้น  นอกจากนี้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ท าการประชาสมัพันธ์
ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศ  โดยการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่ งกุลาร้องไห้  และสหกรณ์ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ  ซึ่งปี  2549  ได้
ด าเนินการในพืน้ทีภ่าคใต้ทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานี 1  ครัง้ ปี2550ที่จงัหวดัชุมพร ราชบุร ีและพระนครศรีอยุธยา
จงัหวดัละ  1  ครัง้  

การปรบัปรุงพืน้ทีน่าหรอืการก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า (Land Remodeling)  การปรบัปรุงพืน้ทีน่า
ในทุ่งกุลาร้องไห้  กรมพฒันาที่ดินได้ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2526  ต่อเนื่องเรื่อยมา ผลงานถึงปี 2548 (เริ่ม
ก่อสร้างก่อนมีโครงการ)  พื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทัง้สิ้น 804,790 ไร่  จากพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
จ านวน 1.27  ล้านไร่  จึงเหลือพื้นที่ยังไม่ด าเนินการ  465,210  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  36.63  ของเป้าหมาย  
งบประมาณ 2548  กรมพฒันาทีด่นิไดก้ าหนดแผนปฏบิตังิานโดยจะท าการบ ารุงรกัษาระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า
ที่ก่อสร้างไว้เดิมก่อนมีโครงการ  จ านวน  34,800  ไร่  ผลการด าเนินงานปรากฏว่าแล้วเสร็จ 35 ,000 ไร่  
มากกว่าตามเป้าหมายเลก็น้อย  และในปีเดยีวกนัน้ีมแีผนงานส ารวจออกแบบเพื่อก่อสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและ
น ้า  เป้าหมาย  140,000 ไร่  ปี 2548  กรมชลประทานได้ด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงแหล่งน ้าในพื้นที่
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  โดยติดตัง้ประตูระบายน ้าเพิม่เติม  3  แห่ง  ติดตัง้ฝาย  3  แห่ง  และพฒันาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่  3  แห่ง  ซึ่งแล้วเสร็จประมาณเดือนกนัยายน  2549  ทัง้  9 แห่ง  พื้นที่รบัประโยชน์โดยช่วยบรรเทา
ปัญหาน ้าท่วม  6,200  ไร่  และช่วยเป็นแหล่งน ้าเสรมิในการเพาะปลูก 8,100  ไร่  นอกจากนี้ในปี  2549  ได้
เริ่มด าเนินกิจกรรมขุดลอกล าน ้าเสยีว  คามยาว  24  กิโลเมตร   (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงาน
ประเมนิผลโครงการผลติขา้วหอมมะลมิาตรฐานเพื่อการส่งออก กรกฎาคม 2552)  

ปี 2549  ประมาณเดอืนมนีาคม  กรมการขา้วไดร้บัการจดัตัง้อย่างเป็นทางการไดร้บัโอนภารกจิดา้นการ
ผลติเมลด็พนัธุ์ขา้วไวใ้นความรบัผดิชอบ  โดยด าเนินการภายใต้ศูนยข์า้วชุมชนจ านวน  33  ศูนย์  กระจายอยู่
ใน  5  จงัหวดั  พื้นทีศู่นยล์ะ  200  ไร่  หรอืรวมพื้นทีแ่ปลงผลติเมลด็พนัธุ์ (พืน้ทีไ่ข่แดง)  จ านวน  6,600  ไร่  
ผลผลิตที่ได้จะจ าหน่ายให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ  (พื้นที่ไข่ขาว)  ศูนย์ละ  2,600  ไร่  รวม  3  ปี  
จ านวน  7,800  ไร่  หรือรวม  33  ศูนย์  พื้นที ่ 257,400  ไร่  ทัง้นี้ เมล็ดพนัธุ์ที่เก็บเกี่ยวปี 2549/2550  จะ
สามารถกระจายสู่เกษตรกรตามโครงการไดใ้นปี 2550/2551 
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จากการส ารวจการปลูกขา้วหอมมะลใินทุ่งกุลารอ้งไห ้ มีปัญหาประสทิธภิาพการผลิตต ่าเน่ืองจากความ
แปรปรวนของฝน  เพราะพื้นทีใ่นเขตทุ่งกุลาร้องไหใ้ชน้ ้าฝนเป็นหลกัในการท านา  และมกัประสบปัญหาฝนทิ้ง
ช่วง  ฝนมาล่าช้า  หรือฝนหมดเร็ว  ท าให้ขาดแคลนน ้า  ประกอบกบัคุณภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ       
ดินต ่า  ดินตื้น  ดินเค็ม  และดินกรด  ท าให้ผลผลิตต ่า และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัยเนื่องจาก
ขอ้จ ากดัของแต่ละสภาพพื้นที่  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้เมล็ดพนัธุ์  ระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ในการเพาะปลูก  การใช้ปุ๋ ย  การดูแลรกัษา  และการเกบ็เกี่ยวผลผลติ  นอกจากนี้ยงัมีปัญหาการระบาดของ
โรคและแมลงที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะข้าวหอมมะลิเป็นพนัธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงจึงจ าเป็นต้องมี
การบูรณาการหน่วยงานราชการต่างๆและด าเนินการโครงการพฒันาการผลติขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกใน ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจะด าเนินการในช่วงปี  2552-2556  เป็นพื้นที่นาในทุ่งกุลารอ้งไหท้ี่จะได้รบัการ
พฒันา รวมทัง้สิ้น  1,002,705  ไร่  จากพื้นที่นาในทุ่งกุลารอ้งไหจ้ านวน  1.27  ลา้นไร่  ส่วนที่เหลือประมาณ  
2  แสนไร่เศษ  ส่วนหนึ่งเป็นพืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีส่ามารถผลติขา้วหอมมะลไิดผ้ลดตีามสภาพธรรมชาติ 
 

ตารางท่ี 2.1 ผลผลติ การส่งออก และการน าเขา้ขา้วในประเทศไทย 
ปี 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51* 2551/52* (%)51/50 

1. การผลิต         
-ผลผลติ (ล้านตนั ขป.) 27.992 29.474 28.538 30.292 29.642 32.099 31.650 -1.4 

1) นาปี 21.566 23.142 22.650 23.539 22.840 23.308 23.235 -0.3 
2) นาปรงั 6.426 6.332 5.888 6.753 6.802 8.791 8.415 -4.3 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 
ม.ค. – ส.ค.  (%) 

2551 2552 52/51 
2.ส่งออก(ล้านตนั ขส.) 10.14 7.30 7.42 9.56 10.01 7.666 5.796 -24.4 
-มูลค่า (ล้านบาท) 110,376 90,874 97,349 123,700 200,892 150, 812 113,905 -29.4 
         (ล้าน US$) 2,749 2,278 2,553 3,592 6,112 4,670 3,296 -24.5 
-ชนิดขา้วส่งออก(ล้านตนั)         
   1) ขา้วคุณภาพด ี 7.36 5.01 5.38 6.55 6.22 4.826 N.A. N.A. 
   2) ขา้วคุณภาพต ่า 0.58 0.42 0.38 0.87 1.04 0.826 N.A. N.A. 

3) ขา้วนึ่ง 2.20 1.87 1.66 2.14 2.75 2.014 N.A. N.A. 
-ราคาเฉลี่ย (บาท/ตนั)         
 1)ราคาส่งออก ($/ตนั) 271 312 344      376 611       609  569 -6.7 
 2)ราคาส่งออก(บาท/ตัน) 10,885 12,448 13,119   12,943 20,089   19,673 19,652  -0.1 
 3)ราคา ขป. 5%(นาปี) 5,689 6,641 6,594 6,509 8,353 7,306 10,538 44.2 
 4)ราคา ขป. (นาปรงั) 5,452 6,801 6,704 6,247 12,196 12,280 10,138 -17.4 
 5)ราคา ขป. หอมมะล ิ 8,423 7,858 8,392 9,092 13,998 14,548 14,323 -1.5 
 6)ราคา ขป. เหนียว 6,425 6,228 8,595 11,593 8,654 9,531 7,653 -19.7 
3.การน าเข้า(WTO) (ตนั) 1,380.7 1,413.7 1,310.4 2,718.2 2,806.9 2,635.2 133,798.7 4,977.3 
ท่ีมา :  1.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2.   ปรมิาณ มูลค่า ราคาส่งออกเฉลี่ยมาจากกรมการคา้ต่างประเทศและราคาขา้วเปลอืกเฉลี่ยภูมภิาคมาจากกรมการคา้ภายใน   
 3. * ประมาณการณ์เบื้องต้น ส.ค. 2552 

  พืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไห้ ในจ านวนนี้ประมาณ 1.4 แสนไร่ ทีไ่ด้รบัการปรบัสภาพ และสามารถใช้เป็นแหล่ง
ผลติขา้วหอมมะลทิีด่ทีีสุ่ดของประเทศ  ซึ่งขา้วหอมมะลนิัน้สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ (Added Value)  ใหม้ากขึน้
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ได้ด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation)  หรอืการยกระดบัคุณภาพสนิค้าจากข้าวที่มีการผลติตามปกตเิป็น
ขา้วหอมมะลิอนิทรยี์  ซึ่งปัจจุบนัความต้องการบรโิภคสนิค้าปลอดภยัของคนมมีากขึ้น  โดยเฉพาะตลาดโลก
ระดบับน  (High End) มสีูงขึน้โดยเฉพาะตลาดยุโรป   ที่ผ่านมาการผลิตขา้วหอมมะลิอนิทรยี์ส่วนใหญ่ยงัผ่าน
การรบัรองจากส านักมาตรฐานต่างๆ น้อยมาก  โดยจงัหวดัยโสธรผ่านการรบัรองจาก มกท. 10,178  ไร่  จาก 
มกอช. 2,000 ไร่  จาก Bio Swiss 1,248  ไร่  และอื่นๆ 8,631  ไร่  ซึ่งการที่จะบรรลุการผลติเกษตรอนิทรยี์มี
ความยากกว่า  GAP  ซึ่งในปี  2550  การผลติขา้วหอมมะลใินพืน้ที ่ 5  จงัหวดันี้  ไดร้บัการรบัรอง GAP  จาก
ส านักมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตเิพยีง  1,944  ราย และในปี  2551  มเีป้าหมายการด าเนินการ
เพื่อขอการรบัรองจากส านักมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตจิ านวน  14,980  ไร่  (ร้อยเอด็  7,000 
ไร่  สุรนิทร์  3,500  ไร่  ศรสีะเกษ  1,800  ไร่  มหาสารคาม  1,700  ไร่  ยโสธร  980  ไร่)  เหน็ไดว้่าการผลติ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน ทุ่งกุลาร้องไห้ยงัด าเนินการได้น้อยมาก (โครงการบูรณาการการผลิตข้าวหอมมะลิ
อนิทรยีใ์นทุ่งกุลารอ้งไหเ้พื่อการส่งออก, 2551) 
 
2.2  การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมขา้วหอมมะลิทุ่งกุลารอ้งไห้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
และรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งตามปัจจยัแวดลอ้มทางอุตสาหกรรมขา้วหอมมะลไิดแ้ก่ สถานการณ์การผลติขา้ว 
สถานการณ์การค้าข้าว สถานการณ์การบริโภคและสถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศและต่างประเทศ 
สถานการณ์การแข่งขนัขา้วสารบรรจุถุง และอุตสาหกรรมการแปรรูปขา้ว มรีายละเอยีดดังนี้ 

 
2.2.1  สถานการณ์การผลิตข้าว 

กระทรวงเกษตร  สหรฐัอเมริกา  ได้ประเมินสถานการณ์การผลิตข้าวทัว่โลก  ในฤดูการผลิต 
2551/2552 ว่า  มพีืน้ทีป่ลูกรวม 978.25  ลา้นไร่  ผลผลติขา้วเปลอืกเฉลีย่  680  กโิลกรมัต่อไร่  และพยากรณ์ 
ณ เดอืน พฤศจกิายน  2552  ว่า สถานการณ์การผลติขา้วทัว่โลก  ในฤดูการผลติ  2552/2553  ว่า มพีืน้ทีป่ลูก
รวม 950.56  ล้านไร่  (ลดลงจากปีทีแ่ลว้รอ้ยละ  2.83)  ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลีย่ 678  กโิลกรมัต่อไร่  (ลดลง
จากปีที่แล้วรอ้ยละ  0.29)  ในฤดูการผลติ  2551/2552  ว่ามผีลผลิตขา้วเปลอืกรวม  664.06  ล้านตนั  หรือ 
445.77  ล้านตันข้าวสาร  และพยากรณ์ ณ เดือน พฤศจิกายน  2552 ว่าในฤดูการผลิต  2552/2553  ว่ามี
ผลผลติขา้วเปลอืกรวม  644.86  ลา้นตนั  หรอื  432.09  ลา้นตนัขา้วสาร  (ลดลงจากปีทีแ่ลว้  13.68  ลา้นตนั
ขา้วสาร หรอืลดลงรอ้ยละ  3.07) 

ประเทศผูผ้ลติขา้วทีม่ผีลผลติมากทีสุ่ด คอื จนี  รองลงมาไดแ้ก่  อนิเดยี  อนิโดนิเซยี  บงัคลาเทศ  
เวยีดนาม  และไทย ตามล าดบั  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลผลิตของแต่ละประเทศกบัปีที่ผ่านมา  ประเทศผู้ผลิต
ขา้วบางประเทศประสบปัญหาภยัพบิตัิตามธรรมชาติ  คาดว่าผลผลิตข้าวโดยรวมจะลดลง  และประเทศที่มี
ผลผลิตลดลงมากที่สุด  คือ  อินเดีย (16.150  ล้านตัน  หรือร้อยละ  16.29)  รองลงมาได้แก่  บังคลาเทศ              
(1 ลา้นตนั หรือร้อยละ  3.23)  อินโดนิเซีย  (7 แสนตนั หรือร้อยละ  1.83)  เวยีดนาม  (6.35  แสนตนั หรือ
ร้อยละ  2.60)  ญี่ปุ่ น  (4.09  แสนตนั หรือร้อยละ  5.09)  ฟิลิปปินส์  (3.53  แสนตัน หรือร้อยละ  3.28)  
ปากสีถาน  (3 แสนตนั หรอืรอ้ยละ  4.76)  เกาหลีใต้  (1.61  แสนตนั หรอืรอ้ยละ  3.32)  และอยีิปต์  (1.30  
หมื่นตนั หรือร้อยละ  0.3)  ตามล าดบั  (กรมการค้าข้าว, สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของโลก ปี 
2552/2553, พฤศจกิายน 2552.) 
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การผลติขา้วปี 2552/2553  ของประเทศไทย  มีแนวโน้มเพิม่ขึน้  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปีฤดูเพาะปลูก 2552/2553  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็น 23.51  ล้านตันข้าวเปลือก  
เน่ืองจากมาตรการรบัจ าน าข้าว  ท าให้ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ยงัอยู่ในระดบัสูงกว่าตลาด  เกษตรกรจึง
ยงัคงผลติขา้วเพิม่ขึน้  แมว้่าการส่งออกขา้วในช่วงครึง่แรกปี  2552  จะมแีนวโน้มลดลงมาก  ประเด็นทีต่้องจบั
ตามองคือ นโยบายของรฐับาลที่ตัง้เป้าหมายว่าจะเปลี่ยนระบบการแทรกแซงตลาดข้าวจากมาตรการจ าน า
ราคา  เป็นการประกนัราคา  รวมทัง้การก าหนดนโยบายเพื่อเตรียมรบัมือกบัผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นในช่วง
ต้นปี  2553  ทีภ่าษีน าเขา้ขา้วต้องลดลงเหลอืรอ้ยละ  0  ตามภาระผูกพนักบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน  เน่ืองจาก
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่า  และกมัพูชาเข้ามาในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศในระยะต่อไป (ศูนย์วิจยักสกิรไทย  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 2552  
วนัที ่ 8 กรกฎาคม  2552) 

การเพิม่ศกัยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการ
บริโภคข้าวของโลกมีการขยายตวัเพิม่มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพฒันาขา้วคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่
ยัง่ยืน ตามนโยบาย "ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน" (ระยะเวลา 5 ปี 2550-2554) และเป็นการ
สร้างโอกาสให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รบัการพัฒนา ซึ่งในปี 2550-2551 นี้  กระทรวงเกษตรฯ ได้
มอบหมายให้ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. ร่วมกบั กรมการข้าว กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ กรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เร่งด าเนินโครงการเพิม่ศกัยภาพ
ขา้วหอมมะล ิ105 ในเขตปฏริูปทีด่นิใน 5 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ น าร่องสู่เกษตรกรก่อน 121 ต าบล 
ในพื้นที่เป้าหมายกว่า 2,000,000 ไร่ แยกเป็น จังหวัดร้อยเอ็ด 50,000  ไร่ ศรีสะเกษ 40,000  ไร่ สุรินทร์ 
64,000 ไร่ อุบลราชธานี 40,000 ไร่ และยโสธร 6,000 ไร่  

 
2.2.2  สถานการณ์การค้าขา้ว 

ปรมิาณการคา้ขา้วของโลกในปี  2552  (ปีการผลติ 2551/2552)  กระทรวงเกษตร สหรฐัอเมริกา 
ไดป้ระเมิน ณ เดอืนพฤศจกิายน  2552  ว่า จะมปีรมิาณการซื้อขายที่ระดบั  28.299  ลา้นตนัขา้วสาร  ลดลง
จากปีการค้า  2551  ที่มีการซื้อขายที่ระดับ  29.598  ล้านตนัข้าวสาร  จ านวน  1.299  ล้านตนัข้าวสาร  
(ลดลงร้อยละ  4.39)  โดยผู้ส่งออกรายใหญ่ที่มีการส่งออกลดลง คือ ไทย (ลดลง  1.50  ล้านตัน)  อินเดีย  
(ลดลง  1.38  ล้านตนั)  อียิปต์  (ลดลง  2.50  แสนตนั)  สหรฐัอเมริกา  (ลดลง  1.73  แสนตนั)  จนี  (ลดลง  
1.69  แสนตนั)  และบราซิล  (ลดลง  6.10  หมื่นตนั)  ในขณะเดียวกนัประเทศทีม่ีปรมิาณการค้าเพิม่ขึ้น คือ 
เวยีดนาม (เพิม่ขึน้  1.15  ลา้นตนั)  และอาร์เจนตนิา  (เพิม่ขึน้  9.20  หมื่นตนั) 

ส าหรบัปีการคา้  2553  (ปีการผลติ  2552/2553)  กระทรวงเกษตร สหรฐัอเมรกิา  พยากรณ์ว่า  
ปรมิาณการค้าขา้วจะมปีรมิาณเพิม่ขึ้นจากปีการคา้  2552  ที่ระดบั 29.540  ล้านตนัขา้วสาร  (เพิม่ขึน้จ านวน  
1.241  ล้านตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  4.39)  โดยมีประเทศทีค่าดว่าจะมปีรมิาณการค้าขา้วเพิม่ขึน้ ได้แก่  ไทย 
(เพิ่มขึ้น 1.50  ล้านตัน)  จีน  (เพิ่มขึ้น  5  แสนตนั)  ปากีสถาน  (เพิม่ขึ้น  3  แสนตนั)  และอาร์เจนติน่า 
(เพิม่ขึ้น  5  หมื่นตนั)  ในขณะที่บางประเทศ  คาดว่าจะมีปรมิาณการขายข้าวลดลง  ได้แก่  อินเดีย  (ลดลง   
5  แสนตนั)  เวยีดนาม  (ลดลง  3  แสนตนั)  สหรฐัอเมริกา  (ลดลง  5  หมื่นตนั)  บราซิล  (ลดลง  5  หมื่น
ตนั)  กายานา  (ลดลง  3  หมื่นตนั)  และสหภาพยุโรป (ลดลง  5  พนัตนั) 

ประเทศที่คาดว่าจะมกีารน าเข้าขา้ว ในปีการค้า  2552  (ปีการผลิต  2551/2552)  ในปรมิาณที่
เกนิกว่า  1  ลา้นตนัขา้วสาร  ไดแ้ก่  ฟิลปิปินส ์ (2  ลา้นตนั)  อหิร่าน  (1.7  ลา้นตนั)  ไนจเิรยี  (1.9  ลา้นตนั)  
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ซาอุดิอาระเบีย  (1.37  ล้านตัน)  สหภาพยุโรป  (1.35  ล้านตัน)  และอิรัก  (1  ล้ านตัน)  ตามล าดับ   
(กรมการคา้ขา้ว, สถานการณ์การผลติและการตลาดขา้วของโลก ปี 2552/2553, พฤศจกิายน 2552.) 

สถานการณ์การคา้ขา้วเพื่อการส่งออกของประเทศไทยในต้นปี 2552  มกีารแข่งขนัรุนแรง  โดย
ในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2552  ปรมิาณการส่งออกข้าวเท่ากบั 3.47  ลา้นตนั  มูลค่า 1,926.5  ลา้นดอลล่าร์
สหรฐัฯ  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทัง้ปริมาณและมูลค่าหดตัวลงร้อยละ  30.7  และ 21.4  
ตามล าดบั  เน่ืองจากเผชญิการแข่งขนัรุนแรงในดา้นราคากบัเวยีดนาม  และคาดการณ์ว่าปรมิาณและมูลค่าการ
ส่งออกขา้วไทยทัง้ปี 2552  ลดลงเหลือ 8.5  ลา้นตัน  มูลค่า 4,650  ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ  หรอืเมื่อเทียบกบัปี 
2551  แลว้ทัง้ปรมิาณและมูลค่าหดตวัลงรอ้ยละ  16.8 และรอ้ยละ 25.0  ตามล าดบั  เนื่องจากการแข่งขนัการที่
ต้องเผชิญการแข่งขนัที่รุนแรง  ในขณะที่ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดบัทีสู่งกว่าประเทศคู่แข่ง(ศูนย์วจิยักสกิร
ไทย  ปีที่ 15 ฉบบัที ่2552  วนัที่  8 กรกฎาคม  2552)  โดยในปี 2550/51 ประเทศไทยมปีรมิาณผลผลิตขา้ว
รวม 19.4 ลา้นตนัข้าวสาร คดิเป็นร้อยละ 4.41 ของผลผลติขา้วโลก และครองส่วนแบ่งการตลาดขา้วโลกเป็น
อนัดบั 1 ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 30.48  ตลาดส่งออกข้าวทีส่ าคญัของไทย จ าแนกตามประเภทของข้าวส่งออกที่
ส าคญั คอื ขา้วหอมมะลไิทย ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา (16.74%) สหภาพยุโรป (10.12%) ฮ่องกง (8.71%) ไอวอรี่
โคส (8.14%) ซีนีกัล (6.74%) และจีน (6.59%)  พิจารณาภาพที่  5.2  ข้าวนึ ่ง มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ 
ไนจเีรยี (35.25%) เบนิน (19.48%) แอฟรกิาใต้ (18.13%) เยเมน (4.21%) และ รสัเซยี (3.08%) และข้าวขาว 
ตลาดส่งออกส าคญั ได้แก่ ฟิลิปปินส ์(15.32%) มาเลเซีย (11.35%) และอิรกั (11.00%) ซึ่งการขยายตวัของ
การส่งออกข้าวของไทยในทุกชนิดเป็นผลมาจากการสรา้งคุณภาพ มาตรฐานดา้นการผลิตและส่งออกทีเ่ป็นที่
ยอมรบัของตลาดโลก (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp  คน้เมื่อวนัที ่12 พย. 52) 

 
2.2.3  สถานการณ์การบริโภคข้าว และสถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศ และตลาด

ต่างประเทศ 
ในปีการคา้  2551  (ฤดูการผลติ  2550/2551)  มกีารบรโิภคขา้วทัว่โลกรวม  428.129  ลา้นตนั

ขา้วสาร  ส าหรบัปีการค้า  2552  (ฤดูการผลิต  2551/2552)  กระทรวงเกษตร สหรฐัอเมริกา  ประเมนิ  ณ  
เดอืนพฤศจกิายน  2552  ว่า  ทัว่โลกจะมกีารบรโิภคข้าวรวม  435.494  ลา้นตนัขา้วสาร  หรอืเพิม่ขึน้  7.365  
ลา้นตนั  (เพิม่ขึน้รอ้ยละ  1.72)  และพยากรณ์ว่า ปีการคา้  2553  (ฤดูการผลติ  2552/2553)  ทัว่โลกจะมกีาร
บริโภคข้าวรวม  436.841  ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้นจากปีการค้า  2552  จ านวน  1.347  ล้านตนัข้าวสาร  
(เพิม่ขึน้ร้อยละ  0.31)   ประเทศส่วนใหญ่มีการบรโิภคข้าวเพิม่ขึ้น  ยกเว้น  อินเดีย  ไทย  ญี่ปุ่ น  และเกาหลี
ใต้  ทีม่กีารคาดการณ์ว่าจะมกีารบรโิภคขา้ว  (และการใชป้ระโยชน์จากขา้ว)  ในปรมิาณทีล่ดลง 

จากการเปรยีบเทียบราคาขา้วทีม่ีการซื้อขายในตลาดโลก  ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกา  ไทย  
และเวยีดนาม  ในช่วงเดอืนมกราคม  2551  ถงึเดอืนตุลาคม  2552  พบว่า  ราคาขา้วไดเ้พิม่สูงขึน้  ในช่วงต้น
ปี  2551  คอืเดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม  2551  จากนัน้ราคาจะค่อยๆ อ่อนตวัลง  จนถงึเดอืนมถิุนายน  
2552  ส่วนราคาขา้วไทยไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงเดือนมกราคมถงึเดือนมนีาคม  2552  แล้วกก็ลบัมา
อ่อนตวัลงอกีครัง้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม  2552  เน่ืองจาก  ราคาข้าวของเวียดนามมรีาคาต ่ากว่าไทย  ท าให้
เวียดนามสามารถขายข้าวในช่วง  9  เดือนของปี  2552  ได้ถึง  4.975  ล้านตนัข้าวสาร  จากเป้าหมาย                  
5  ลา้นตนั และคาดว่าปี  2552  เวยีดนามจะส่งออกได ้ 5.8  ลา้นตนั  ในขณะที่ช่วงเวลาเดยีวกนัไทยสามารถ
ขายขา้วได ้6.519  ลา้นตนัขา้วสาร  จากเป้าหมาย  8.5  ลา้นตนั  และปรมิาณทีข่ายไดล้ดลงจากช่วงเดยีวกนั
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ  21.9  ส าหรับข้าวสารเมล็ดยาวของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม  2 552 มีราคา

http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp
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ใกล้เคียงกบัราคาข้าวของไทย แต่ในเดือนต่อๆ มาค่อยๆ ปรบัตัวลดลงมากกว่าไทย  สหรฐัอเมริกาได้ปรบั
เป้าหมายปริมาณการส่งออกปี 2552  โดยตัง้เป้าหมายไวท้ี่  3.25  ลา้นตนั  และต่อมาในเดือนตุลาคม  2552  
ไดป้รบัลดลงทีร่ะดบั  3.05  ลา้นตนัขา้วสาร  แมว้่าราคาข้าวในเดอืนตุลาคม  2552  จะทรงตวั  แต่กม็แีนวโน้ม
ว่าได้ปรบัตวัในทศิทางทีด่ีขึน้  ตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนพฤศจกิายน  2552  เนื่องจากมหีลายประเทศไดเ้ปิดประมูล
ขา้วส าหรบัการส่งมอบในปี  2553  เช่น  ญี่ปุ่ น  ฟิลิปปินส์  อินเดีย  ศรีลงักา  และอิรกั  เป็นตนั  มีผลท าให้
ราคาขา้วเพิม่ขึน้  (กรมการคา้ขา้ว, สถานการณ์การผลติและการตลาดขา้วของโลก ปี 2552/2553, พฤศจกิายน 
2552.) 

จากแนวโน้มราคาข้าว ทัง้ขา้วขาวและหอมมะลทิี่มีแนวโน้มการปรบัตวัสูงขึ้น เน่ืองจากมีความ
ต้องการข้าวจากต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินเดยีที่ประสบปัญหาภยัแล้งและยงัไม่มี
ความชดัเจนในเรื่อง ปรมิาณการผลติขา้วทีแ่ทจ้รงิ ขณะทีป่ระเทศฟิลิปปินสไ์ดม้ีค าสัง่ซื้อขา้วจากไทยประมาณ 
1 ล้านตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้ อีกทัง้เป็นช่วงของข้าวฤดูกาลใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ตลาดท าให้มีการ
คาดการณ์ ว่า ราคาข้าวที่จ าหน่ายปลีก โดยเฉพาะข้าวถุงจะมีการขยบัราคาขึ้นจากเดิม และสนิค้าอาจขาด
ตลาดนัน้  ทัง้นี้ในเรื่องดังกล่าวนายสมฤกษ์ ตัง้พริุฬธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จ ากัด
(มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมขา้วถุงไทย มีความเห็นว่า  แม้ปรมิาณความต้องการในตลาดเริม่มีมากขึ้น 
แต่ยนืยนัว่าปรมิาณขา้ว ทีจ่ าหน่ายในประเทศยงัมเีพยีงพอกบัความต้องการ ทัง้ในส่วนของภาคเกษตรกรและ
ภาครฐัที่มีจ านวนหลายล้านตนั ดงันัน้ความเคลื่อนไหวดงักล่าวจะส่งผลทางด้านจติวิทยากบัผูบ้ริโภคเท่านัน้
ขณะ ทีร่าคาข้าวสารขณะนี้ไดป้รบัขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ และคาดว่าจะเป็นแค่ระยะเวลาสัน้ๆ เน่ืองจากยงัมี
กลไกในเรื่องของการแข่งขนัเป็นตวับงัคบั ท าให้ผู้ประกอบการไม่กล้าปรบัราคาขึ้นมากเหมอืนอย่างช่วงต้นปี 
2551 ที่ผ่านมา ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลจิะอยู่ที่ระดบัราคาประมาณ 170-190 บาทต่อถุง และมีบางช่วงของ
การจดัรายการโปรโมชนัทีร่าคาลดลงไปเหลอื 165-170 บาทต่อถุง และแมว้่าราคาขา้วจะมกีารขยบัขึน้จรงิ คาด
ว่าจะปรบัเพยีงแค่ 5-10 บาท ต่อถุงเท่านัน้ ซึ่งถือเป็นอตัราทีผู่ ้บริโภคยงัสามารถแบกรบัได ้อีกทัง้กลไกการ
แข่งขนัยงัเป็นตวับงัคบัท าใหใ้นแต่ละช่องทางจ าหน่ายมกีารจดั โปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2.4  สถานการณ์การแขง่ขนัข้าวสารบรรจุถงุ 

ปัจจุบนั ขา้วถุงมมูีลค่าประมาณกว่า 2 หมื่นลา้นบาท เป็นขา้วตราสนิคา้ทัว่ไปรอ้ยละ 70  และตรา
สนิค้าเฮาสแ์บรนด์ รอ้ยละ 30   โดยในส่วนของข้าวมีตราสนิคา้ทัว่ไป  มีตราหงษ์ทองเป็นผู้น าตลาด มากกว่า 
รอ้ยละ 20 ตามมาดว้ยตราเกษตรและตรามาบุญครองทีม่สี่วนแบ่งประมาณ รอ้ยละ 15-16(ฐานเศรษฐกจิ ฉบบั
วนัที่ 25 พ.ย.2552)  การแข่งขนัข้าวสารบรรจุถุง คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทในแต่ละปีมีการ
แข่งขนัตดัราคาท าใหก้ าไรตอ่หน่วยลดลง  ท าใหค่้ายยกัษ์ใหญ่อย่าง ซ.ีพ.ีอนิเตอร์เทรด เจา้ของตราสินคา้ 'ตรา
ฉัตร' เริ่มหนัไปท าตลาดที่เป็นช่องทางการคา้แบบดัง้เดมิแทน (Traditional Trade)   ซึ่งสอดรบักบัผูบ้รโิภคที่
เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อข้าวจากยี่ปัว๊ ซาปัว๊ เพิ่มขึ้นเช่นกนั ข้าวที่ก าลงัเป็นที่ต้องการผู้บริโภคขณะนี้คือ  
ขา้วอนิทรีย ์ข้าวกลอ้ง ข้าวงอก มแีนวโน้มการเติบโตสูง เน่ืองจากสามารถท าราคาขายได้ดีกว่า และมตีลาด
ต่างประเทศรองรบั รายแรกทีเ่ข้ามาในตลาดขา้วออร์แกนิค หรือข้าวอนิทรยี ์เป็นเจา้แรก คอื นครหลวงคา้ขา้ว  
ได้ลงทุนปลูกข้าวประเภทนี้เองบนพื้นที่กว่า 5 พนัไร่ ขณะที่ผู้ประกอบการอื่นๆ จะใชว้ิธคีอนแท็กต์ ฟาร์มมิ่ง 
ไทยส่งเสรมิการปลูกขา้วประเภทนี้เพื่อน าไปผลติเป็นอาหารเดก็ ขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคในต่างประเทศใหค้วาม
สนใจกบัอาหารประเภทนี้มากเหน็ ได้จากการมรีา้นขายสนิคา้ออร์แกนิคเปิดกนัหลายแห่ง และแต่ละแห่งกม็ีผู้
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เข้าไปซื้อสนิค้าเป็นจ านวนมาก ทัง้ทีร่าคาสนิค้าค่อนขา้งสูง นอกจากบรษิัทนครหลวงคา้ข้าวและก็มีข้าวของ
บรษิทัอื่นๆ เช่นบรษิทัเจยีเมง้และบรษิทัค่ายศรไีทยใหม่การเกษตร 
(www.gotomanager.com/new/details,aspx?id=80886) 

การเพิม่วิตามินในข้าวเป็นอีกขัน้หนึ่งของการพัฒนาข้าวถุงด้วยการสร้าง มูลค่าเพิ่ม            
อิงเทรนด์ความต้องการตลาดที่หันมาใส่ใจสุขภาพ   ของ บริษัท โรงสี เอกไรซ์ จ ากัด ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หเ้พิม่มูลค่าเพื่อแข่งขนั โดยผลติขา้วหอมมะลซิ้อมมอื “ป่ินเงนิ” ควกิ มจุีดเด่นตรงทีเ่ป็นขา้วกลอ้งที่
หุงสุกภายในเวลา 10 นาท ีซึ่งเรว็กว่าการหุงข้าวกลอ้งทัว่ๆ ไป และขา้วหอมมะลทิี่เพิม่วิตามิน บ ี1, 2, 6 และ
โนอาซนิ สนองกลุ่มลูกคา้ที่หนัมาสนใจสุขภาพ  ศาตราจารยภ์ิชาน ไกรฤทธิ ์บุญยเกยีรติ กล่าวว่า การพฒันา
ผลติภณัฑข์้าวสารบรรจุถุงดว้ยการเตมิวติามนิหรอืการสรา้งจุดเด่น ดว้ยการย่นระยะเวลาการหุงขา้วกลอ้งนัน้ 
นับเป็นขัน้พฒันาของสนิค้าประเภทนี้ ทัง้นี้เชื่อว่าการสรา้งมูลค่าเพิม่ในลกัษณะดงักล่าว น่าจะมีแนวโน้มทาง
การตลาดทีด่ี เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนหนัมาสนใจในเรื่องสุขภาพค่อนขา้งมาก รวมไปถงึการหนีความจ าเจ 
สิง่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ผู้ประกอบการจะควบคุมคุณภาพได้คงที่ตลอดหรือไม่  เพราะหากเกิดปัญหาในเรื่อง
คุณภาพขึ้นมา ย่อมเป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจซึ่งเป็นลูกค้าระดบับนได้  เขายังกล่าวด้วยว่า
ผลิตภณัฑ์ประเภทนี้น่าจะท าตลาดในต่างประเทศได้ด ีเพราะแม้ว่าจะมีการทุ่มตลาดจากประเทศคู่แข่งอย่าง
เวยีดนาม แต่กส็ามารถทีจ่ะตอบผูบ้รโิภคถึงความแตกต่างของขา้วไทยกบัขา้วคู่แข่งได้  (บสิเินสไทย, ขา้วถุง
เตมิวติามนิการตลาดเพื่อสุขภาพ, 2002) 

 
2.2.5 อุตสาหกรรมการแปรรปูข้าว  

 อุตสาหกรรมข้าวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ในระดบัการแปรรูป
เป็นข้าวสารหรือ และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิม่จ าแนกเป็นโรงงาน  ผลิตภัณฑ์
ประเภทอบ จ านวน 231 โรงงาน ผลิตภณัฑ์ประเภทเสน้ จ านวน 422 โรงงาน แป้งสตาร์ชและผลติภณัฑ์จาก
สตาร์ช จ านวน 57 โรงงาน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 97 เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงนิลงทุนเฉลี่ยรายละ 
15.91 ลา้นบาท ในอุตสาหกรรมข้าวและผลติภณัฑแ์ปรรูปมกีารจ้างงานไม่ต ่ากว่า 95,000 คน หรอืรอ้ยละ 15 
นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานมากเป็นอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้ า  
(http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp  คน้เมื่อวนัที ่ 12 พย. 52) 

 ปัจจุบนั ผลติภณัฑข์า้วแปรูปของไทยในระดบัอุตสาหกรรมไดม้ีการพฒันาความหลากหลายของ 
ชนิดผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของตลาดมากขึน้ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

1) แป้งข้าว (Rice Flour) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากการผลิตขนมปัง                  
เบเกอรี ่และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการผลติโดยใชแ้ป้งข้าวสาล ี
มมูีลค่าค่อนขา้งสูง การพฒันาแป้งข้าวของไทยเพื่อสามารถใช้ทดแทนแป้งข้าวสาลจีะ
เป็นการลดต้นทุนโดยรวมทัง้อุตสาหกรรมดงักล่าว 

2) ผลิตภณัฑ์เส้น เริม่จาก อุตสาหกรรมครวัเรอืนทีท่ าการผลติเพื่อบรโิภคภายในประเทศ 
ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากขึน้ จะมทีัง้
เสน้สด เสน้แหง้ และเสน้กึ่งส าเรจ็รูป โดยเสน้สดส่วนใหญ่จะเป็นการผลติเพื่อบรโิภคใน
ประเทศ  ส่วนเสน้แหง้ และเส้นกึ่งส าเรจ็รูปนอกจากผลติเพื่อบรโิภคในประเทศ ยงัเป็น
อุตสาหกรรมการส่งออกทีม่คีวามส าคญัและมกีารเตบิโตมาโดยตลอด 

http://www.gotomanager.com/new/details
http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp


รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3) สตาร์ชข้าว (Starch) เป็นแป้งที่ผ่านการแยกส่วนของโปรตีนออกจนมีความบริสุทธิ ์
ของแป้งสูงมาก จากแป้งบริสุทธิส์ามารถน ามาผลิตเป็นแป้งดดัแปร (Modified Starch) 
ที่มีคุณสมบัติการไหลที่ดี ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในกลุ่มผู้ผลิตแป้งข้าว 
เน่ืองจากเป็นสนิคา้มูลค่าเพิม่สูงโดยมุ่งเน้นกลุ่มตลาดเพื่อการส่งออก 

4) อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded Product) ที่ส าคัญได้แก่ ขนมปังกรอบ 
ประเภท อาราเร่ (Arare) วตัถุดิบการผลิตจะมาจากข้าวเหนียว และเซมเบ่ (Sembei) 
ผลิต มาจากข้าวเจ้าที่มีอมิโลสต ่า การผลิตส่วนใหญ่ จะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 
ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมพองกรอบจากกระบวนการ Extrusion, Puffing และ 
ขนมพองกรอบ จากการอบหรอืทอด เช่น ขา้วตอก ขา้วตงั ขนมนางเลด็ เป็นต้น  

5) ข้าวกึ่งส าเร็จรูป (Quick Cooking Rice or Instant Rice) ผลิตภัณฑ์ข้าวมีหลาย
รูปแบบ เช่น Cup Rice, Sanding Rice และSimmering Rice, Saute Rice, Boil in 
Bag เป็นต้น ปัจจุบันก าลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคยุคใหม่ที่
ต้องการ ความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ โดยพบว่ามีการขยายตวัทัง้ในตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก  

6) ข้าวบรรจุในบรรจุภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวกระป๋อง (Canned Rice) เป็น ผลติภณัฑ์
อาหารที่สามารถ เก็บรกัษาได้นานเช่นเดยีวกบัอาหารกระป๋องโดยทัว่ไป ปัจจุบนัการ
ผลติเพื่อการส่งออก  และตลาดในประเทศยงัไม่มาก 

7) ข้าวเสริมโภชนาการหรือข้าวอนามยั (Enriched Rice) เป็นขา้วทีม่กีารเสรมิวติามิน
หรือแร่ธาตุ ลงไปในข้าว เช่น การผสมข้าวเสริมโภชนาการกับข้าวขาว (Premix 
Kernel) การ ผสมกบัผงของสารอาหาร การเตมิสารอาหารในธญัพชืพรอ้มบรโิภค การ
สเปรย์ เป็นต้น นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าสูง ซึ่ งผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมขา้วโดยเฉพาะผูผ้ลติ รายใหญ่ต่างกเ็ขา้มาท าตลาดมากขึน้ 

8) ข้าวกล้องงอกกาบา (Gaba Rice) ขา้วกลอ้งงอกกาบา เป็นการน าข้าวกล้องมาผ่าน
กระบวนการงอก ท าให้ช่วยเพิม่ปริมาณสารกาบาในข้าวกล้อง สารกาบาจะช่วยบ ารุ ง
เซลล์ประสาท ดงันัน้ ในต่างประเทศไดน้ าสารกาบามาใชใ้นวงการแพทย ์เพื่อการรกัษา
โรคเกี่ยวกบัระบบประสาทต่างๆ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไทยก าลงัใหค้วามส าคญัน าไปสู่
การแปรรูปทัง้ในอุตสาหกรรมข้าวแปรรูปและในอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปในกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อน าไปสู่การส่งออกต่อไป 

9) อ่ืนๆ อาหารเช้า (Breakfast Cereal) เช่น โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป อาหารเด็กอ่อน (Baby 
Food) ผลิตภณัฑ์หมกัดอง เช่น การผลิตลูกแป้ง ที่ใช้ในการผลติเครื่องดื่มต่างๆ ข้าว
แดง (Anka) เป็น สผีสมอาหาร เช่นใชใ้นเหลา้แดง ผสมในผกัดอง ผลติภณัฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผลติภณัฑจ์ากร าขา้ว และน ้ามนัร าขา้ว เป็นต้น 

 ตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมาการส่งออกผลิตภณัฑ์ข้าวแปรรูปของไทยเป็นสนิค้าดาวรุ่งที่มีการ ขยายตัวสูงและ
ต่อเน่ืองทุกปี มีการเติบโตในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 2.61 ต่อปี และมีการเตบิโตอย่างมากในปี 2551 มมูีลค่าสูงถึง 
10,013 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2550 มากถงึรอ้ยละ 37 โดยผลติภณัฑส์่งออกหลกัได้แก่ เสน้ก๋วยเตีย๋ว-เส้น
หมีพ่รอ้มปรุงหรอืส าเรจ็รูป มสีดัส่วนการส่งออกรอ้ยละ 30 ขนมปังกรอบ รอ้ยละ 22 แป้งขา้วเหนียว รอ้ยละ 17 
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อาหารประเภทพองฟูอื่นๆ รอ้ยละ 11 แป้งข้าวเจา้ ร้อยละ 11 ข้าวปรุงแต่งส าเร็จรูป ร้อยละ 2.3 และสตาร์ช
จากขา้วเหนียว รอ้ยละ 1.3 ผลติภณัฑท์ีม่กีารเตบิโตสูง ไดแ้ก่ ขา้วปรุงแต่งส าเรจ็รปูมกีารส่งออกขยายตวัสูงสุด
ในปี 2551 ร้อยละ 215 สตาร์ชจากข้าวเหนียว เติบโตร้อยละ 92 และเส้นก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่พร้อมปรุงหรือ
ส าเรจ็รูป เตบิโตรอ้ยละ 82 ส่วนผลติภณัฑท์ีม่อีตัราเตบิโตต ่า ไดแ้ก่ ขนมปังกรอบมกีารเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 1.6  
ส าหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่ส าคัญของไทย  จ าแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ เส้น
ก๋วยเตีย๋ว-เส้นหมี่พร้อมปรุงหรือส าเร็จรูป ตลาดหลกัได้แก่ สหภาพยุโรป สหรฐัอเมริกา ลาว ฮ่องกง และ
ออสเตรเลีย ขนมปังกรอบ มีตลาดส่งออกหลกั ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมรกิา พม่า สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย 
แป้งข้าวเจ้า-แป้งเหนียว ตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่ น มาเลเซีย  และฮ่องกง ข้าวปรุงแต่งส าเร็จรูป  
สหรฐัอเมรกิา   ออสเตรเลยี   สหภาพยุโรป  และแอฟรกิาใต้ (3.46%)   (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp 
คน้เมื่อวนัที ่ 12 พย. 52) 
 
2.3 การศึกษานโยบายและยทุธศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกบัการพฒันากลุ่มคลสัเตอรข์้าวหอมมะลิ             
ทุ่งกลุาร้องไห้ 

2.3.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
จากการศกึษายุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 

10จะเหน็ไดว้่าในปัจจุบนัรฐับาลใหค้วามส าคญักบัความแขง็แกร่งของระบบและโครงสรา้งตา่งๆ ภายในประเทศ
ให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกนัที่ดีของประเทศตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อใหพ้รอ้มรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั โดยมียุทธศาสตร์การพฒันา 5 ดา้น 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคมให้เป็นรากฐานที่มัน่คงของประเทศยุทธศาสตร์การ
ปรบัโครงสรา้งการผลติใหส้มดุลและยัง่ยนืยุทธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ 

ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ยืน ได้ให้ความส าคัญกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการ โดยใช้กระบวนการพัฒนา            
คลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้เครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตรา
สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะด้านการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

• การปรับโครงสร้างภาคเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยมีความมัน่คงและความปลอดภัย
ด้านอาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก เป็นแหล่งผลิตไฟเบอร์และวัสดุเพื่อสนับส นุนสาขา
อื่นนอกจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงาน
ทดแทน สินค้าที่มาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ และสินค้าที่สอดคล้องก ับ
รสนิยมของผู ้บริโภคที่เปลี ่ยนไป รวมทัง้เป็นฐานรายได้ที ่มัน่คงของเกษตร กร จากการทบทวน
นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการพัฒนา
ประเทศ พบว่า มีแนวทางในการสนับสนุนการรวมกลุ่ม ในลักษณะคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ดังนี้  

http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp


รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อให้เป็นแหล่งการผลิตอาหาร
แปรรูปที่ส าคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
อาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้บริโภคสินค้าในระยะยาวโดยมีสินค้า
เป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว กุ้ง ไก่เนื้อ ผักและผลไม้ 

- พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดท าแผนชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชนในการสร้างเครือข่าย  และเป็นกลไกในการ เชื่ อมโยงการสร้าง
มูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งข ัน โ ดยเฉพาะสินค้า
เกษตรที่ได้ร ับโอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี  

- ส่งเสริมการท าการเกษตรที่ยัง่ยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรอินทรีย์ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมัน่คง
ด้านอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านราคาและมีมูลค่าผลผลิตสูง โดยเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้แ ก่
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและมีการขยายพื้นที่การท า
การเกษตรแบบยัง่ยืนให้มากขึ้น  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างตราสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มีการเพิ ่ม
มูลค่า 

- จ ัด ร ะบบการ ใช ้ที ่ด ิน การ เกษต ร  และแหล่งน ้ า เพื ่อก าร เกษต ร  ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่  เพื่อ เพิ ่มผลิตภาพการ
ผลิต และควบคุมพื้นที่ชลประทานให้ใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการผลิตในภาค
เกษตรตลอดไป  

 
จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาการเกษตรในช่วง  5 ปีข้างหน้า การเกษตรของไทยจะ

เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท า
แผนพัฒนาการ เกษตรระด ับท ้อ งถิ ่น  โดย ให ้ผู ้น า เกษตรกรมีบทบาทในการจ ัดท าแผนพ ัฒนา
การเกษตรของตนเอง และให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาการเกษตรใน
ท้องถิ่น จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยตรงให้แก่เกษตรกร  โดยใช้
ขบวนการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์  กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด  โดยสร้างเครือข่ายของสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง  ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องท างานแบบบูรณาการ  สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นตัวขับเคลื่อน  สร้างความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร  ทัง้ด้านวิชาการ  ทุน และการตลาด 

 
2.3.2  นโยบายบูรณาการความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน  (AIFS) และแผนกลยทุธ์ความมัน่คง

ด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) ปี ค.ศ. 2009 – 2013  



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จากการเพิม่ขึน้ของราคาอาหารโลกในปี ค.ศ. 2007/2008 ท าให้เกดิความกงัวลเรื่องผลกระทบต่อ
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศสมาชกิอาเซยีน (AMSs) จงึเกดิความร่วมมอืกนัของกลุ่มประเทศอาเซียนทีจ่ะ
แก้ไขปัญหาเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับการด าเนินมาตรการต่างๆ ของ
อาเซียน ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมยัพเิศษส าหรบัรฐัมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครัง้ที่ 29 
(Special SOM-29th AMAF) ระหว่างวนัที ่5-7 สงิหาคม ค.ศ. 2008 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ ไดม้กีารหารอืเกี่ยวกบัร่าง
แนวคิดเรื่องการบูรณาการความมัน่คงด้านอาหารของ อาเซียน (AIFS Framework) ที่ประชุมได้เน้นย ้าถึงความ
จ าเป็นในการแก้ปัญหาความมัน่คงดา้นอาหาร ดว้ยความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชกิ การพฒันาการเกษตร
ในระยะยาวที่เน้นความยัง่ยืนของการผลิตอาหารและการค้าสนิค้าอาหาร ซึ่งได้จดัล าดบัความส าคัญของสนิค้า
เกษตรเพื่อความมัน่คงอาหารของภมูภิาคอาเซยีน ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ถัว่เหลอืง น ้าตาล และมนัส าปะหลงั
กรอบแนวคิ ด AIFS(อ้ างอิ งจาก http://www2.oae.go.th/aifs/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aframe-
policy&catid=4%3Apaper&Itemid=4&lang=th&limitstart=2  คน้เมื่อวนัที ่ 3  ธนัวาคม   2552) ประกอบดว้ย 6 กลยุทธ์ ดงันี้  

กลยุทธ์ที ่1:  เพิม่ความเขม้แขง็ในการจดัการดา้นความมัน่คงอาหาร 
กลยุทธ์ที ่2:  ส่งเสรมิเพื่อน าไปสู่การตลาดและการคา้สนิคา้อาหาร 
กลยุทธ์ที ่3:  สรา้งความเขม้แขง็ในการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมัน่คงดา้น

อาหาร เพื่อการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ การวางแผนและตดิตามดา้นอปุทาน 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรบัสนิคา้อาหารพืน้ฐาน 

กลยุทธ์ที ่4:  ส่งเสรมิการผลติอาหารอย่างยัง่ยนื 
กลยุทธ์ที ่5:  กระตุ้นใหม้กีารลงทุนดา้นอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่สรา้งความมัน่คง

ดา้นอาหาร 
กลยุทธ์ที ่6:  จ าแนกและแก้ไขปัญหาประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงอาหาร 

ในกลยุทธ์ที ่4 : การส่งเสรมิการผลติอาหารทีย่ ัง่ยนื แผนงานที ่4.4 ส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอือย่างใกลช้ิด
ในการเร่งรดัการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ มีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิตามแนวทางการรวมกลุ่มโดยเฉพาะการ
พฒันาสหกรณ์ คอื กจิกรรมที ่4.4.5 การสรา้งความเขม้แขง็การพฒันาสหกรณ์การเกษตรและองค์กรเกษตรกรเพื่อ
เพิม่ความยดืหยุ่นจากแนวนโยบายดงักล่าว จะเห็นว่า การรวมกลุ่มหรอืความร่วมมอืในการพฒันาในลกัษณะคลสั
เตอร์ของข้าวหอมมะลิเป็นสนิค้าที่ถูกจดัล าดบัความส าคญัเป็นอนัดบัแรก นอกจากการรวมกลุ่มในพื้นที่ทุ่งกุลา
รอ้งไหแ้ละภายในประเทศแลว้ แนวนโยบาย AIFS ยงัเอื้อใหเ้กดิการรวมกลุ่มหรอืการพฒันาในระดบักลุ่มประเทศใน
อาเซยีนอกีดว้ย 

 
 2.3.3 ยทุธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาเกี่ยวกบัการเกษตรกรรม การจดัหา 
แหล่งน ้าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทัง้กระบวน                      
การผลิตและสินค้าเกษตรกรรม (อ้ างอิงจาก http://www.moac.go.th/builder/moac06/inside.php?link=page&c=205&sub=10               
คน้เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2552)  ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา ดงันี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ขจดัความยากจนของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การปรบัโครงสรา้งภาคการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบรหิารจดัการทรพัยากรเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรหิารจดัการ 

http://www2.oae.go.th/aifs/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aframe-policy&catid=4%3Apaper&Itemid=4&lang=th&limitstart=2
http://www2.oae.go.th/aifs/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aframe-policy&catid=4%3Apaper&Itemid=4&lang=th&limitstart=2
http://www.moac.go.th/builder/moac06/inside.php?link=page&c=205&sub=10
http://www.moac.go.th/builder/moac02/images/strategy1.html
http://www.moac.go.th/builder/moac02/images/strategy2.html
http://www.moac.go.th/builder/moac02/images/strategy3.html
http://www.moac.go.th/builder/moac02/images/strategy5.html
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ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การปรบัโครงสรา้งภาคการเกษตร ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นปัจจยั
การผลติใหร้ะสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึส่งเสรมิสนับสนุนพฒันาอาชพีและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองค์กร
เกษตรกรเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั สรา้ง Brand และส่งเสรมิการผลติและการแปรรปูสนิคา้ พฒันา
ดา้นการตลาด บรกิารและระบบ Logistics โดยในช่วง 4 ปีขา้งหน้า จะเนน้การด าเนนิการใน 3 กลุ่มสนิคา้ คอื 

(1) สนิคา้เกษตรทีส่รา้งรายไดจ้ากการส่งออก (Cash Cow) ไดแ้ก่ กุ้ง ไก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 
ผกั/ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู ผลติภณัฑข์า้ว/ขา้วสาลแีละอาหารแปรรปูอืน่ ๆ ไขมนัและน ้ามนัพชืและสตัว์/เนื้อสตัว์
และของปรุงแต่งทีท่ าจากเนื้อสตัว ์ขา้ว ยางพารา ผกัรวม 

(2) สนิคา้เกษตรทีม่โีอกาส (New Opportunity) ไดแ้ก่ กลุ่มพลงังานทดแทน (ปาล์มน ้ามนั อ้อย มนั
ส าปะหลงั) ไมย้างพารา (เฟอร์นิเจอร)์ สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์โคเนื้อ  

(3) สนิคา้เกษตรทีต่อ้งปรบัโครงสรา้งการผลติ ไดแ้ก่ กลุ่มผลไม ้(ล าไย ทุเรยีน ลิ้นจี ่เงาะ มงัคุด) หอมแดง 
กระเทยีม หอมหวัใหญ่ กาแฟ ถัว่เหลอืง ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

จะเหน็ไดว้่าแนวทางการพฒันาโดยการวมกลุ่มและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองค์กรเกษตรกร เป็นนโยบาย
ทีส่นับสนุนการด าเนนิงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วอยู่ในกลุ่มสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการสนับสนุนอยา่ง
ต่อเนื่อง จงึท าใหก้ารรวมกลุ่มของสหกรณ์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 

  
2.3.4  แผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2550-2554) กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างระบบ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าโดยการพฒันาคน สร้างความเข้มแขง็แก่สหกรณ์ (องค์กร) และการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกสหกรณ์ โดยยดึมัน่ในคุณค่าสหกรณ์และแนวทางปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมเพื่อน าพาสู่สงัคมอยู่เย็น             
เป็นสุข  รายละเอียดมีดังนี้   (http://webhost.cpd.go.th/ewt/web_cpd/download/Asset/แผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบบัที ่2.pdf  คน้เมื่อวนัที ่18 ธค. 2552) 
 แนวคิดและทิศทางการพฒันาการสหกรณ์  
  ผลการประเมนิสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ภายใต้กระบวนการรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ สามารถก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบสหกรณ์ในช่วงเวลา ปี 2550-2554 ดงันี้ 
  แนวคดิหลกั 
   ภายใต้บริบทการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่
10 ที่ได้ปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศไปในทิศทางการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” นัน้ 
นับว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการพัฒนาการสหกรณ์ ดังนัน้จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ขบวนการ
สหกรณ์จะแสดงให้เหน็ขดีความสามารถและพลงัของระบบสหกรณ์ ในการเชื่อมโยงการพฒันาอย่างบูรณาการทัง้
ในมติติวัคนสหกรณ์ ขบวนการและเครอืข่ายใหเ้ป็นระบบสหกรณ์ทีม่ีคุณค่า โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารปรบักระบวนทศัน์
การพฒันาให้สหกรณ์เป็นไปในลกัษณะของการพฒันาเชิงบูรณาการที่จะก่อให้เกิดผลส าเรจ็ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม 
อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการรณรงค์สรา้งความสนใจแก่คนในชาต ิทีจ่ะมสี่วนร่วมในสหกรณ์ใหม้ากขึน้ 
   

http://webhost.cpd.go.th/ewt/web_cpd/download/Asset/แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่%202.pdf
http://webhost.cpd.go.th/ewt/web_cpd/download/Asset/แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่%202.pdf
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ทศิทางการพฒันา 
   กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  
เริ่มต้นจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็และพฒันาน าไปสู่การตอบสนองสมาชกิและผูท้ีเ่ขา้มามสี่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม และการบรรลุวสิยัทศัน์  
  วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
  วิสยัทศัน์การสหกรณ์ไทย 
  “มุ่งสรา้งระบบสหกรณ์ทีม่คุีณค่า เพื่อการน าพาสู่ สงัคมอยู่เยน็เป็นสุข” 
 
 พนัธกิจ 
  เพื่อให้การพฒันาสหกรณ์ในระยะของแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัที่ 2 บรรลุวสิยัทศัน์ จงึก าหนด
พนัธกจิ ดงันี้ 

1) สรา้งศรทัธา ความเชื่อมัน่เรื่องคุณค่าสหกรณ์และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้ก่คน 
ในชาต ิ

2) พฒันาผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการสหกรณ์ ใหม้คีวามในการขบัเคลื่อนการพฒันาการสหกรณ์
ตามทศิทางของยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัที ่2 

3) พฒันาระบบสหกรณ์ในทศิทางทีเ่อื้อต่อการด าเนินงานของสหกรณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล เป็นธรรมาภบิาล ขยายโอกาสการด าเนินธรุกจิสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อน าประโยชน์คนืกลบัสู่สมาชกิ ชุมชน และสงัคม อย่างยัง่ยนื 

4) การพฒันาระบบสนับสนุนดา้นการเงนิในทศิทางทีเ่กื้อหนุนการด าเนินงานบนหลกัการ
พึง่พาตนเองและการร่วมมอืกนัของสหกรณ์ เพื่อความมัน่คงและมเีสถยีรภาพ 

เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและทศิทางการพฒันาการสหกรณ์  และการบรรลุวสิยัทศัน์ 

ภายในกรอบเวลาของแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัที ่2 จงึก าหนดเป้าประสงค์และตวัชี้วดั ดงันี้ 
เป้าประสงค ์ 
1) เพื่อใหค้นไทยมศีรทัธา และความเชื่อมัน่ในคุณค่าสหกรณ์และปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง อนัจะก่อใหเ้กดิจติส านึกความรว่มมอื เกดิความสามคัคขีองคนในชาต ิและเขา้มา
มสี่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมร่วมกนั 

2) เพื่อสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีม่คุีณสมบตัทิีพ่งึประสงค์ ในการขบัเคลื่อนสหกรณ์ไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทศิทางทีจ่ะปรบัตวัสู่การเป็นองค์การพึง่พาตนเองของ
สหกรณ์ 

3) เพื่อพฒันาใหส้หกรณ์มกีารด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มธีรรมาภบิาล มคีวามมัน่คง
และเขม้แขง็  สามารถเป็นทีพ่ึง่ใหส้มาชกิไดอ้ย่างยัง่ยนื และยกระดบัความสามารถของ
สหกรณ์ ส าหรบัภารกจิในการแก้ปัญหาการประกอบอาชพี และการยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของสมาชกิสหกรณ์ 

4) เพื่อสรา้งระบบการผลติและการคา้อย่างเทีย่งธรรม ขยายโอกาสการท าธุรกจิสหกรณ์จาก
ภายในสูภ่ายนอกขบวนการสหกรณ์ พฒันารปูแบบการผลติและการคา้ภายใตป้รชัญาของ
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เศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้า (ทฤฎใีหม ่3 ขัน้ตอน) เพื่อใหม้มูีลค่าสูงขึน้ และก่อใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืในการท าธรุกจิสหกรณ์ภายใต้สภาพแวดลอ้มทีม่กีารแข่งขนัสูง 

5) เพื่อปรบักลไกและโครงสรา้งของระบบการเงนิสหกรณ์ไปในทศิทางทีเ่กื้อหนุน การพึง่พา
ตนเองและการร่วมมอืกนัระหว่างสหกรณ์ใหม้รีะบบการเงนิทีเ่อื้อตอ่การออก การสะสมทนุ 
รวมถงึการกระจายโอกาสการเขา้ถงึแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชกิสหกรณ์ 

 
ตวัชี้วดั 
1) สมาชกิสหกรณ์และประชาชนทัว่ไปไดร้บัรู ้ศรทัธา และเชื่อมัน่ทีจ่ะน าเอาคุณค่าสหกรณ์

และแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไปประยุกต์ใชใ้นการด ารงชวีติ และเขา้มามสี่วนร่วมใน
ฐานะสมาชกิสหกรณ์เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 เมื่อสิน้ปี 2554 

2) ผูน้ าและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งผ่านกระบวนการ “การสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง” ใหม้จีติส านึก
ความร่วมมอืและกระบวนทศัน์ในการพฒันาสหกรณ์ในทศิทางการเป็นองค์การพึง่พาตนเอง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 เมือ่สิน้ปี 2554 

3) สหกรณ์ทุกสหกรณ์มรีะบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานทีก่ าหนดภายใน 2554 ลด
จ านวนสหกรณ์ทีข่าดทุนใหห้มดไปในปี 2554 สหกรณ์มกีารด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพ
เพิม่ขึน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 20 ต่อปี สหกรณ์มกีารจดัใหม้สีวสัดกิารและการพฒันาคุณภาพ
ชวีติแก่สมาชกิครบทุกสหกรณ์ในปี 2554  

4) สหกรณ์มกีารรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครอืข่ายเพื่อร่วมมอืกนัในการด าเนินธรุกจิส าหรบั
ผลติภณัฑห์ลกัของสหกรณ์  โดยปรมิาณธรุกจิของสหกรณ์ภายใต้เครอืข่ายพนัธมติร
เพิม่ขึน้สูงขึน้  ในอตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี มกีารลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินธรุกจิของ
สหกรณ์และมูลค่าการด าเนินธุรกจิส าหรบัผลติภณัฑข์องสหกรณ์เมื่อเทยีบกบัปรมิาณ
ผลผลติของทัง้ประเทศ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

5) สหกรณ์มกีารเพิม่ทุนด าเนินงานจากแหล่งเงนิทุนภายในอตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี มกีองทุน
ประกนัเงนิฝากของสหกรณ์ในระดบัชาต ิมตีราสารการเงนิเพื่อการระดมเงนิทุนภายใน
ระบบสหกรณ์ มรีะบบเตอืนภยัดา้นการเงนิ มกีารหมุนเวยีนของระบบการเงนิสหกรณ์ใน
ทศิทางทีก่่อใหเ้กดิสภาพคล่อง ความมัน่คง และความมเีสถยีรภาพ 

 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการสหกรณ์  
 ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดงันี้ 
ยุทธศาสตรท่ี์  1  ส่งเสริมให้คนในชาติศรทัธาและเช่ือมัน่ในคณุคา่สหกรณ์และปรชัญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนงานที ่1.1 พฒันาระบบและกลไกการสรา้งคุณค่าสหกรณ์และปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยวางกรอบแนวทางการพฒันาภายใต้องค์กรพนัธมติร สบืคน้
และพฒันาชุดความรูเ้กีย่วกบัคุณค่าสหกรณ์ วจิยัเพือ่สรา้งชดุความรู้
กระบวนการสรา้งคุณค่าสหกรณ์  และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ
พฒันาทมีงานการสรา้งคุณค่าสหกรณ์เพื่อขยายผลการด าเนินการ 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

แผนงานที ่1.2 พฒันาการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยผลติสือ่สรา้งสรรค์ “ชดุคุณค่าสหกรณ์” เพื่อการเผยแพร่ สรา้ง
องค์กรพนัธมติรเพือ่การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์อย่างเป็นกระบวนการ 
จดังานเพื่อเผยแพร่ผลงานและผลติภณัฑส์หกรณ์อยา่งต่อเนื่อง  และจดั
รายการสหกรณ์สู่ประชาชนผา่นเครอืข่ายสื่อประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่
คุณค่าสหกรณ์ภาคประชาชนดว้ยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

แผนงานที ่1.3 สรา้งคุณค่าสหกรณ์และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเป็นกระบวนการ  
โดยรณรงค์ใหป้ระชาชนในทุกภาคส่วนเศรษฐกจิจดัตัง้สหกรณ์  รณรงค์ให้
ประชาชนเป็นสมาชกิสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ รณรงค์การท าบญัชี
ครวัเรอืน  ส่งเสรมิใหม้กีารสอดแทรกคุณค่าสหกรณ์และปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบั  รณรงค์ใหม้กีารจดัจ่าย
เยาวชนสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอ ส่งเสรมิการจดักจิกรรมสหกรณ์แก่เยาวชน
ผ่านเครอืข่ายสถานศกึษา รณรงค์ใหส้หกรณ์มแีผนงานจดักจิกรรมรว่มกบั
ชุมชนอย่างตอ่เนื่อง  และรณรงค์ใหส้มาชกิสหกรณ์ตระหนักถงึคุณค่า
สหกรณ์และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ยุทธศาสตรท่ี์  2  พฒันาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัสหกรณ์ให้มีศกัยภาพและความ 

  พร้อมท่ีจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการขบัเคลื่อนสหกรณ์ไปใน 
   ทิศทางของการเป็นองคก์ารพึ่งพาตนเอง 

แผนงานที ่2.1 จดัการองค์ความรูเ้พื่อการน าไปใชใ้นการพฒันาผูน้ าสหกรณ์ทีม่คุีณค่า โดย
สนับสนุนการสรา้งตวัแบบผู้น าสหกรณ์ทีม่คุีณค่า และสนับสนุนการสรา้ง
ตวัแบบกระบวนการสร้างผู้น าสหกรณ์ทีม่คุีณค่า 

แผนงานที ่2.2 ปรบักระบวนทศัน์เจา้หน้าทีภ่าครฐัและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
การสรา้งผูน้ าสหกรณ์ภายใตแ้ผนพฒันาการสหกรณ์และแผนแม่บท
พฒันาการมสีว่นรว่มของสตรสีหกรณ์ โดยสมัมนาเจา้หน้าทีภ่าครฐัและผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนัภายใตแ้ผนการพฒันาการสหกรณ์ และ
ก าหนดภารกจิทศิทางการด าเนินงานพฒันาสหกรณ์สู่การพึง่ตนเอง 

แผนงานที ่2.3 จดัระบบและกลไกการพฒันาผูน้ าและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง  โดยวางกรอบการ
พฒันาผูน้ าสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการภายใต้องค์กรพนัธมติร พฒันา
หลกัสูตรเป็นระบบส าหรบัผูน้ าสหกรณ์ภายใต้ตวัแบบผู้น าสหกรณ์ทีม่ี
คุณค่า พฒันาทมีงานและวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งตวัแบบ
กระบวนการสร้างผู้น าสหกรณ์ท่ีมีคณุค่า  ประกาศเกยีรตคุิณผูน้ า
สหกรณ์ทีม่คุีณค่าแห่งปีเป็นประจ าทุกปี  และส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบนัทกึ
ประวตัคิวามรูข้องผูน้ าสหกรณ์อย่างครบถ้วน 
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ยุทธศาสตรท่ี์  3  พฒันาขดีความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ    
        ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

แผนงานที ่3.1 ส่งเสรมิสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้
เป็นองค์การน าในการขบัเคลื่อนการพฒันาระบบสหกรณ์ภายใต้แผนพฒันา
การสหกรณ์ ฉบบัที ่2 โดยจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหมูผู่น้ าสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ เรื่องทศิทางการพฒันาระบบ
สหกรณ์ภายใตแ้ผนพฒันาการสหกรณ์  และส่งเสรมิการจดัท าแผนพฒันา
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ ใหส้อดคลอ้งและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัแผนพฒันาการสหกรณ์ 

แผนงานที ่3.2 ก าหนดมาตรการการจดัตัง้สหกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการเป็นองค์การพึง่พาตนเอง  
โดยจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระหว่างผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง เรือ่งมาตรการการ
จดัตัง้สหกรณ์ใหม่ทเีอื้อต่อการเป็นองค์การพึง่พาตนเอง และปรบัปรุง
มาตรการและกลไกการจดัตัง้สหกรณ์ใหเ้อือ้ต่อการพึง่พาตนเอง 

 แผนงานที ่3.3 ส่งเสรมิการพฒันาสหกรณ์ในทุกระดบัและทกุประเภทใหเ้ป็นไปในทศิทาง      
    เดยีวกบัแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัที ่2 โดยส่งเสรมิการจดัเวท ี
   แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูน้ าสหกรณ์เกี่ยวกบัทศิทางการพฒันาระบบ 
   สหกรณ์ภายใตแ้ผนพฒันาการสหกรณ์ ส่งเสรมิการจดัท าแผนกลยุทธ ์

 สหกรณ์และการขบัเคลื่อนแผนสู่การปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนักบั
แผนพฒันาการสหกรณ์  และส่งเสรมิการเพิม่ผลติภาพในการประกอบ
อาชพีแก่สมาชกิสหกรณ์ 

แผนงานที ่3.4 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการสหกรณ์และกลุ่มตามเกณฑคุ์ณภาพ และวาง
กรอบการมธีรรมาภบิาลในตวัแบบสหกรณ์  โดยจดัอบรมเพือ่ปรบักระบวน
ทศัน์ผูน้ า/ฝ่ายจดัการสหกรณ์เรื่องการบรหิารจดัการสหกรณ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ  และวางกรอบธรรมาภบิาล ส่งเสรมิการบรหิารจดัการสหกรณ์ตาม
เกณฑคุ์ณภาพและวางกรอบการมธีรรมาภบิาลในสหกรณ์น าร่อง และ
ประกาศเกยีรตคุิณสหกรณ์คุณภาพแห่งปี (Co-op” Quality Award) 

แผนงานที ่3.5 พฒันาตวัแบบสหกรณ์ทีด่ ี โดยการคดัเลอืกจากชุมนุมสหกรณ์  สหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรใหค้รอบคลุมทุกขนาดเพื่อขยายผลการ
พฒันา 

 แผนงานที ่3.6 ส่งเสรมิใหส้หกรณ์มรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  โดยจดั 
  ชัน้คุณภาพสหกรณ์ พฒันาคุณภาพผูต้รวจสอบกจิการ  ส่งเสรมิการจดัท า

บญัชใีหท้ัว่ถงึและไดม้าตรฐาน การจดัการความรูเ้รื่องการควบคุมภายใน
และการจดัการความเสีย่งในสหกรณ์  และส่งเสรมิใหส้หกรณ์มรีะบบการ
ควบคุมภายใน การจดัการความเสีย่ง และการตรวจสอบกจิการทีด่ ี

แผนงานที ่3.7 แก้ไขกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ และประกาศ 
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกกับั
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แผนพฒันาการสหกรณ์ โดยการจดัการความรูเ้กีย่วกบักฎหมายสหกรณ์ 
ขอ้บงัคบั ค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ ประกาศ  คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาต ิ แก้ไขกฎหมายสหกรณ์ทีเ่อื้ออ านวยต่อการพฒันาระบบ
สหกรณ์ตามยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาการสหกรณ์  และรณรงค์ใหม้กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์อย่างเหมาะสม 

แผนงานที ่3.8 ระบบสนับสนุนขององค์การทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยพฒันาระบบเตอืนภยัสหกรณ์ที
เหมาะสม  จดัใหม้คู่ีมอื/แผนทีท่างเดนิของงานสู่ความส าเรจ็ส าหรบัสหกรณ์  
ใหม้กีารวจิยัเพื่อพฒันาขดีความสามารถของสหกรณ์  และพฒันาระบ
เครอืข่ายสารสนเทศดา้นการบรหิารจดัการสหกรณ์ 

 
ยทุธศาสตรท่ี์  4  พฒันาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน  
  เพื่อประโยชน์สูส่มาชิกและสงัคมอย่างเท่ียงธรรม 

แผนงานที ่4.1 ส่งเสรมิการเชือ่มโยงเครอืข่ายคุณค่าแก่สหกรณ์  โดยการจดัการความรูก้าร
เชื่อมโยงเครอืข่ายคุณค่า และส่งเสรมิการเชือ่มโยงเครอืข่ายคุณค่าแก่
สหกรณ์ 

แผนงานที ่4.2 ส่งเสรมิการรวมกลุ่ม (Cluster) และการเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกจิภายใต้หว่ง
โซ่อปุทาน (Supply Chain) โดยส่งเสรมิผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ ขา้ว  
ยางพารา ขา้วโพด  ออ้ย มนัส าปะหลงั  ปาล์มน ้ามนั  โคนม ผลติภณัฑ์
ชุมชน  ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ และอื่นๆ 

 แผนงานที ่4.3 พฒันาผลติภณัฑแ์ละตราผลติภณัฑส์หกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นทีน่ยิม  โดย 
   จดัท าฐานขอ้มูลสนิคา้มาตรฐานสหกรณ์เพื่อการเผยแพร่  และส่งเสรมิการ 
   บ่มเพาะธุรกจิเพื่อสรา้งมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละตราผลติภณัฑส์หกรณ์ 
แผนงานที ่4.4 ส่งเสรมิการเปิดตลาดใหม่ส าหรบัสนิคา้และบรกิารสหกรณ์  โดยสรา้งเครอื

ขายเชือ่มโยงระหว่างสหกรณ์ต่อสหกรณ์ในกลุ่มประเทศทีม่ศีกัยภาพ  เปิด
ตลาดใหมภ่ายในประเทศ  และเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ 

แผนงานที ่4.5 จดัระบบการส่งเสรมิเครอืข่ายสหกรณ์  โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลธรุกจิ
สหกรณ์  จ าแนกตามประเภทสนิคา้ บ่มเพาะธุรกจิสหกรณ์ ส าหรบัสนิคา้
ส าคญัของสหกรณ์ในลกัษณะโครงการ  ความรว่มมอืของสถาบนัที่
เชีย่วชาญเฉพาะ ส่งเสรมิการพฒันาการเคลื่อนยา้ยและกระจายสนิคา้ 
(Logistics) ของสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการเพื่อการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินธรุกจิ  และประกาศเกยีรตคุิณกลุ่มและเครอืข่ายธรุกจิสหกรณ์
แห่งปี 

  
 
 
 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ยุทธศาสตรท่ี์  5  พฒันาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนการพึง่พาตนเอง และการ 
  ร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์ 

แผนงานที ่5.1 รณรงค์ใหส้หกรณ์มกีลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงนิทุนภายในสหกรณ์
เพิม่ขึน้  โดยรณรงค์ใหม้กีารจดัสรรก าไรสทุธเิพือ่เป็นทุนส ารองและทุน
สะสมต่างๆ เพิม่ขึน้ รณรงค์เพื่อสรา้งความเขา้ใจเรื่องการเพิม่หุ้นของ
สมาชกิสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และประกาศเกยีรตคุิณสหกรณ์ทีเ่ป็น
แบบอย่างทีด่ใีนการสะสมทนุ  

แผนงานที ่5.2 ส่งเสรมิใหส้หกรณ์ทุกแห่งมแีผนการรณรงค์สหกรณ์ใหส้มาชกิออมเงนิ  โดย
รณรงค์ใหส้มาชกิสหกรณ์จดัท าบญัชคีรวัเรอืน-บญัชรีบัจ่าย  ส่งเสรมิการใช้
บญัชรีบัจ่ายของสมาชกิสหกรณ์ประกอบการใหส้นิเชื่อและรณรงค์ให้
สมาชกิสหกรณ์มกีารออมอย่างตอ่เนื่อง 

 แผนงานที ่5.3 พฒันาระบบสารสนเทศการเงนิสหกรณ์ผา่นแม่ข่าย  โดยพฒันาระบบ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัชาต ิ(National Pool)  และ 
 พฒันาระบบเครอืข่ายสารสนเทศในระดบัชาต ิ(National Pool) 
แผนงานที ่5.4 พฒันาตราสารการเงนิเพือ่การระดมทุนและก่อใหเ้กดิการหมุนเวยีนภายใน

ระบบสหกรณ์  โดยจดัใหม้กีองทุนร่วมลงทุน และพฒันาการใชต้ราสารหนี้ 
แผนงานที ่5.5 พฒันากลไกการประกนัและลดความเสีย่งทางการเงนิ โดยจดัใหม้กีองทุน

ประกนัเงนิฝากของสหกรณ์ระดบัชาต ิ(National Pool) รณรงค์การสะสม
ทุนเพื่อความมัน่คงและความมเีสถยีรภาพในสหกรณ์อย่างทัว่ถงึ  จดัใหม้ี
ตลาดสภาพคล่องของสหกรณ์ (Private Repo) พฒันาระบบเตอืนภยัดา้น
การเงนิสหกรณ์ และพฒันากลไกทีป่รกึษาดา้นการเงนิแก่สหกรณ์ 

ผลที่จะได้ร ับจากแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  โดยพิจารณายุทธศาสตร์        
จะสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารอ้งไห้ ให้มกีารพฒันาขดีความสามารถของสหกรณ์และความ
เข้มแขง็คลสัเตอร์และความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ใหม้ศีกัยภาพและความพรอ้มทจีะเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงในการขบัเคลื่อนสหกรณ์ 
 

2.3.5  ยุทธศาสตร์ข้าวไทย  ปี  2550-2554  (กระทรวงพาณิชย ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ฉบบักรมการขา้ว  8 สงิหาคม 2550) 

ขา้ว เป็นอาหารหลกัประจ าชาตแิละเป็นพชืเศรษฐกจิหลกัทีส่ าคญัยิ่งของไทย โดยมีชาวนา 3.7 
ลา้นครวัเรือน จากเกษตรกรทัง้ประเทศ 5.6 ลา้นครวัเรอืน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66 ของครวัเรอืนเกษตรกรทัง้หมด 
พื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56 – 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 28.0 – 30.0 ล้านตันข้าวเปลือก 
มูลค่าปีละประมาณ 180,000 - 200,000 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัทีห่ล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดบัรากหญ้า อกี
ทัง้ยงัเป็นสนิค้าส่งออกที่ส าคญัสามารถสรา้งรายได้และน าเงนิตราเข้าประเทศปีละประมาณ 80,000 - 100,000 
ลา้นบาท รวมทัง้เป็นพชืทีส่รา้งความมัน่คงดา้นอาหารดว้ย 

ในด้านการผลิต การตลาดภายใน ตลาดต่างประเทศ รวมตลอดถงึดา้นลอจิสติกส ์มีหน่วยงานทัง้
ภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งการด าเนินการยงัไม่สอดรบักนัทัง้ระบบ ส่วนใหญ่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาไดเ้พยีงระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและในบางครัง้ยงัเป็นการ
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ซ ้าเตมิใหเ้กดิปัญหาในระยะยาวเพิม่ขึน้ได ้ดงันัน้ เพื่อใหก้ารพฒันาและแก้ไขปัญหาขา้วไทยทัง้ในดา้นการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด เป็นไปอย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพเข้มแขง็และยัง่ยนื มทีศิทางการด าเนินงานทัง้
ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างชดัเจน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมี
นโยบายในการจดัท ายุทธศาสตร์ขา้วไทย และทีส่ าคญัทีสุ่ดเพื่อใหช้าวนามรีายไดแ้ละความเป็นอยู่ดขี ึน้และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมัน่คง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสัง่เมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2550 แต่งตัง้
คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทยขึ้น  เพื่อจดัประชุมและระดมความคดิเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจดัท าร่าง 
ยุทธศาสตร์หลกัข้าวไทย และไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมสมัมนา “ยุทธศาสตรข์้าวไทยเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน” 
เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2550 ก่อนน าเสนอ กนข. พจิารณาเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2550 แลว้ ทัง้นี้ ไดม้กีารปรบัแก้
ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของ กนข. และจะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ขา้วไทยอกีครัง้ โดยไดส้รุปเป็นร่างยุทธศาสตร์ขา้วไทย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2550-2554) 
เพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรตี่อไป ดงันี้ 

1. สถานการณ์ขา้วไทย  
1.1 การผลติ 

1.1.1   ขอ้เทจ็จรงิ 
(1)  ปัจจุบนัมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว รวมประมาณ 56-58 ล้านไร่ แบ่งการผลติข้าวเป็น                

2 ฤดู ได้แก่ “ข้าวนาปี”  มีพืน้ที่เพาะปลูก 56–58 ลา้นไร่ คดิเป็น ร้อยละ 43 ของพื้นทีก่ารเกษตรทัง้หมดได้
ผลผลิต 19.00–21.00 ล้านตันข้าวเปลือก (12.54–13.86 ล้านตันข้าวสาร) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 330–340 
กโิลกรมัต่อไร่  “ข้าวนาปรงั” มพีืน้ทีเ่พาะปลูก 8.0–9.0 ลา้นไร่  (ทบัซ้อนพืน้ทีข่า้วนาปี) ผลผลติ 6.0–7.0 ลา้น
ตนัขา้วเปลอืก (3.96–4.62 ลา้นตนัขา้วสาร) ผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ 660–700 กิโลกรมัต่อไร่ โดยไทยผลติขา้วไดเ้ป็น
อนัดบั 6 ของโลก คิดเป็นเพยีงร้อยละ 4 ของผลผลิตโลก ประมาณ 606–636 ล้านตนัข้าวเปลอืก (400–420 
ลา้นตนัขา้วสาร)   โดยจนีเป็นผูผ้ลติอนัดบัหนึ่ง อนิเดยี อนิโดนีเซยี บงัคลาเทศ และเวยีดนาม เป็นผูผ้ลติอนัดบั
ถดัมา 

(2)  พื้นที่ เพาะปลูกต่อรายมีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยต ่ ากว่า 20 ไร่ต่อครัวเรือน                             
ไม่เหมาะสมที่จะใช้เครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนและไม่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกเชิงพาณิชย ์
ประกอบกบัชาวนาขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เกิดการสูญเสียในขณะเก็บเกี่ยวสูง
ประมาณรอ้ยละ 5–10 ของปรมิาณผลผลติ และรูปแบบการผลติทีช่าวนา ปรบัเปลีย่นจากการใชแ้รงงานครวัเรอืน
เป็นการจ้างแรงงานเพิม่ขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีและนาปรงัเพิ่มจากตนัละ 4,621 บาท และตนัละ 
3,581 บาท ในปี 2545/46 เป็นตนัละ 6,002 บาท และตนัละ 4,298 บาท ในปี 2549/50 ตามล าดบั 

(3)  การจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยวยงัไม่มรีูปแบบที่เป็นมาตรฐานเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาให้มีประสทิธภิาพ เกดิการสูญเสยีในช่วงหลงัการเก็บเกี่ยวสูงถงึรอ้ยละ  5–7 ของปรมิาณผลผลติ และ
ผลผลติมคุีณภาพต ่า 

(4)  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ เพื่อการปรบัปรุงและอนุรกัษ์พนัธุ์ข้าวยงัมี
ไม่เพยีงพอ และขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทีจ่ะใหม้กีารปรบัปรุง ทีเ่กดิรูปธรรมได ้
 

1.1.2 ปัญหา/อุปสรรค 
(1)  ประสิทธิภาพการผลิตต ่า ผลผลิตต่อไร่ต ่าเนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ด ี

รวมทัง้ยงัมีการปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะพื้นที่นาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 อยู่ในเขตน ้าฝน และสภาพพื้นที่
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ขาดการปรบัปรุงบ ารุงดิน สภาพดินเสื่อมโทรม ขาดอนิทรยีว์ตัถุ ขาดแคลนแหล่งน ้า ส่งผลใหผ้ลผลติเฉลีย่ต่อไร่
ทัง้ประเทศประมาณ 439 กก./ไร่ ต ่ากว่าผลผลติเฉลีย่ของโลกทีม่ีประมาณ 650 กก./ไร่   โดยประมาณผลผลิต
ของผูผ้ลิตส าคญั ไดแ้ก่ จีน ประมาณ 1,002 กก./ไร่  อนิโดนีเซยี ประมาณ 734 กก./ไร่ เวยีดนาม ประมาณ 742 
กก./ไร่ และอนิเดยี ประมาณ 496 กก./ไร่ ตามล าดบั 

(2)  ไม่มีการจดัเขตพื้นท่ีการปลูกท่ีเหมาะสม ท าให้มกีารเพาะปลูกในสภาพพื้นที่
ไม่เหมาะสม และไม่ตอบสนองต่อขา้วในแต่ละชนิดพนัธุ์อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มีการปลูกพชืหลากหลาย
ในแต่ละพืน้ที ่ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการผลติลดลง รวมทัง้ส่งผลต่อการอนุรกัษ์พนัธุ์ขา้วดว้ย 

(3)  การพฒันาชาวนา ยงัไม่มีการพฒันาชาวนาเพื่อให้มีความรู้และความสามารถใน
ด้านการผลิตและการจัดการอย่างจริงจัง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งขาดการรวมตัวที่
แขง็แกร่งพอ ในขณะที่สถาบนัเกษตรกรที่มีอยู่มีเป้าหมายหลากหลาย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตอย่าง
ชดัเจน จงึเป็นอุปสรรคต่อการส่งต่อความรูแ้ละเทคโนโลยี 
 

1.1.3  ประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั 
เวียดนามมีข้าวเป็นสินค้าหลักของประเทศ ร้อยละ 45 ของการผลิตในภาค

เกษตร และการพฒันาโครงสรา้งการผลติและระบบตลาดข้าวไดศ้ึกษาและพฒันาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบนั
การจดัการในภาคการผลิตและระบบตลาดได้มกีารวางกลยุทธ์ที่ชดัเจนและสอดประสานกบัการค้าในประเทศ
และส่งออกอย่างเป็นระบบ สรุปดงันี้  

(1) ดา้นการจดัพืน้ทีเ่พาะปลูก: 
แบ่งเขตการเพาะปลูกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เขตพื้นที่ส่งออก Export Zone                   

(12  จังหวัด) เพื่อการส่งออก และเขตพื้นที่เพาะปลูกทัว่ไป General Zone (61 จังหวัด)  เพื่อบริโภคใน
ประเทศ โดยพจิารณาตามเขตพืน้ทีเ่ขตเงาฝน และแหล่งน ้าธรรมชาต ิ (ในลุ่มแม่น ้าแดง และแม่น ้าโขง) 

 ดา้นการเพาะปลูกและเมลด็พนัธุ์:  
ก. ก าหนดให้เขต Export Zone เฉพาะข้าว 5% หรือ พันธ์ข้าวที่รฐัส่งเสริม 

และในเขต General Zone ใหป้ลูกขา้วทัว่ไปทีเ่หมาะสมตามสภาพพืน้ที ่  
ข. หยุดการพฒันาพนัธ์ขา้ว 25%  
ค. พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก 

(2) ดา้นชาวนา  
ก. ส่งเสรมิใหค้นรุ่นใหม่เป็น ชาวนา (young Farmer)ใน Export Zone และขึน้

ทะเบยีน ชาวนา  
ข. ส่งเสรมิการรวมกลุ่มชาวนา (โดยเฉพาะกลุ่มตลาด เพื่อการส่งออก)   
ค. พฒันาความรูเ้ทคโนโลยกีารผลติและการจดัการสมยัใหม่ (หยุดการพฒันา

ชาวนา สูงอายุ)  
ง. สนับสนุนปัจจยัการราคาถูก  
จ. จดัใหม้ศูีนยข์อ้มูลข่าวสารชาวนา 
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1.2 การแปรรูป 
1.2.1 ขอ้เทจ็จรงิ 
(1) การแปรรูปข้าวส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขัน้ปฐม (Primary Product) จาก

ขา้วเปลอืกเป็นข้าวสาร โรงสขี้าวส่วนใหญ่เป็นโรงสขี้าวขนาดกลางและขนาดเลก็กระจายอยู่ในท้องถิน่ชนบท 
ขาดการพฒันาปรบัปรงุเครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพ ท าใหต้้นทุนการผลติสูง การแปรสภาพไดต้้นขา้วสารปรมิาณ
ต ่า ขณะทีโ่รงสขีา้วขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงต้องเสยีค่าใชจ่้ายด้านการรกัษาสภาพแวดล้อมสูง และยงัขาด
การพฒันาปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพเช่นกนั  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 มโีรงสขีนาดกลางและขนาดใหญ่ทีจ่ด
ทะเบยีน จ านวน 1,729 ราย มกี าลงัการผลติวนัละ 177,399 ตนั ซึ่งจากผลผลติข้าวของไทยทีม่อียู่จะใช้เวลาสี
แปรสภาพเพยีง 160–170 วนั เท่านัน้ 

(2) การแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์จากข้าวยงัมีน้อยไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ยงัเป็น
ผลติภณัฑ์อย่างง่ายทีม่ีมูลค่าเพิม่ไม่มากนัก เช่น แป้ง เสน้หมี ่ก๋วยเตีย๋ว ขนมจนี ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว 
เป็นต้น โดยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทัง้หมดหรือประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่า
ส่งออกอาหารทัง้หมด แม้จะมีการศึกษาวิจยัผลิตภณัฑ์ข้าวที่หลากหลาย แต่ยงัไม่ได้น ามาผลติในเชิงพาณิชย์
มากนัก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวส่วนใหญ่มีขนาดเล็กผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค การผลิต
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากขาดเทคโนโลยีการผลติทีท่นัสมยั เครื่องจกัรส่วนใหญ่ใชม้านานและ
ขาดการบ ารุงรกัษาเท่าทีค่วร คุณภาพของผลติภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานสุขอนามยั ผูบ้รโิภคจงึขาดความเชื่อมัน่ใจ 

(3) ผู้ประกอบการโรงสมีีเป็นจ านวนมาก (ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีประมาณ 
1,700 ราย) และในขณะทีผู่้ส่งออกรายใหญ่มีเพยีง 10–20 ราย ส่งผลใหผู้้ประกอบการโรงสขีาดอ านาจต่อรอง
และกลไกตลาดท างานไดไ้ม่เตม็ที ่

(4) อุตสาหกรรมผลติภณัฑข์า้วประสบปัญหาความไม่แน่นอนของราคาและคุณภาพ
วตัถุดบิ ท าใหคุ้ณภาพของผลติภณัฑ์ทีไ่ดไ้ม่คงที่ และบางปีวตัถุดบิทีน่ ามาใช ้เช่น ข้าวเหนียวหรือปลายขา้วมี
ราคาสูงเน่ืองจากมกีารส่งออกมาก 
 

1.2.2 ปัญหา/อุปสรรค 
(1) ขาดองค์กรเฉพาะทางการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูป  ท าใหก้ารสนับสนุนใหม้กีาร

น าผลงานวจิยัผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ไปสู่การปฏบิตัใินเชงิพาณิชยย์งัไม่เป็นรูปธรรม 
(2) ขาดการเชื่อมโยงการผลิตวัตถุดิบข้าวที่เหมาะสมกับความต้ องการพัฒนา

ผลติภณัฑ ์
 

1.2.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั 
(1) รฐัร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนจดัให้มีโรงสใีนแหล่งผลิต ในขนาดก าลงัการผลิตที่

สอดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่ละปรมิาณการผลติ  
(2) เพิม่ความสามารถในการผลติโดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยไม่เน้นจ านวนแต่

เน้นประสทิธภิาพ 
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1.3 การคา้ในประเทศ  
1.3.1 ขอ้เทจ็จรงิ 
(1) การบริโภคข้าวมีอตัราการเติบโตต ่า การใช้ข้าวภายในประเทศในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมา (2545-2549) สูงขึ้นไม่มากนัก เฉลี่ยเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.02 ต่อปี โดยมปีริมาณการใช้ขา้วในประเทศปีละ
ประมาณ 15.0 – 15.5 ลา้นตนัข้าวเปลือก หรอืรอ้ยละ 50 - 55 ของผลผลิตขา้วทัง้หมด เป็นการใชเ้พื่อบรโิภค 10.5 
– 10.6 ลา้นตนัขา้วเปลอืก ใชท้ าพนัธุ์ 1.1 – 1.3 ลา้นตนัขา้วเปลอืก ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ และแปรรูป
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ 3.0 – 3.8 ลา้นตนัขา้วเปลอืก 

(2) ราคาผนัผวน ราคาในประเทศอยู่ในระดับต ่าในช่วงต้นฤดู เนื่องจากผลผลิต
กระจายตวัไม่สม ่าเสมอ และผนัแปรไปตามราคาในตลาดโลก รวมทัง้ผลผลิตและสต็อกของประเทศคู่ค้าและ
คู่แข่ง 

(3) ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านการตลาดส าหรบัเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เช่น ยุง้ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น คลงั และไซโล เป็นต้น 

(4) ขาดมาตรฐานการซ้ือขายข้าวเปลือก ในขณะทีม่มีาตรฐานขา้วสารแต่การซื้อ
ขายไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 

1.3.2 ปัญหา/อุปสรรค 
กลไกตลาดอ่อนแอ โดยจากการทีภ่าครฐัไดด้ าเนินมาตรการแทรกแซงตลาด

ขา้วเพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน แต่ทีผ่่านมามาตรการรบัจ าน ามกัถูกน าไปเป็นเครื่องมอืใน
การสรา้งคะแนนนิยมจากชาวนา โดยการก าหนดราคารบัจ าน าสูงกว่าราคาตลาดมากเป็นผลท าให้เกิดความ
อ่อนแอในระบบตลาด รวมทัง้ตวั ชาวนา นอกจากนี้ยงัท าใหเ้กษตรกรท าการเพาะปลูกโดยไม่ค านึงถงึคุณภาพ
และพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และเป็นการสร้างปัญหาเพิม่ขึ้นในระยะยาว ซึ่งภาระการรบัจ าน าของรฐับาล
สูงขึน้เป็นล าดบั โดยในปี 2547/48 และปี 2548/49 มปีรมิาณรบัจ าน าสูงถึง 5.295 ลา้นตนั และ 5.291 ลา้นตนั
ตามล าดบั (ปี 2546/47 มกีารรบัจ าน า 2.383 ลา้นตนั) ซึ่งเป็นภาระทัง้ในดา้นค่าใช้จ่ายในการรบัจ าน า การเก็บ
รกัษาขา้วในสตอ็ก และการระบายสตอ็กของรฐับาล  

 
1.3.3  ประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั 

ปัจจุบนัเวียดนามได้ส่งเสรมิและพฒันาตลาด โดยแบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท 
ดงันี้ 

(1) ตลาดจรงิ:  (ตลาดกลาง) 
ก. จดัให้มีสถานที่ร ับซื้อเฉพาะในแหล่งผลิตส าคัญ พิจารณาการจดัตัง้จาก

ขนาดพืน้ทีแ่ละปรมิาณผลผลติ เพื่อใหเ้กดิการแข่งขนั โดยรฐัร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน   
ข. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม และซื้อขายในตลาดกลาง  โดยรฐัประกาศราคา

กลางรบัซื้อส าหรบัสนิค้าที่อยู่ในเขต General Zone และ รบัประกนัราคาขัน้ต ่าส าหรับสนิค้าในเขต Export 
Zone (ใชใ้นการก าหนดฐานราคาขัน้ต ่าในการส่งออก)  

(2) ตลาดรูปแบบใหม่:  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
ก. ผลกัดนัใหม้ีการเปิดตลาดซื้อขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) 

เพื่อเป็นกลไกในการก าหนดราคาซื้อขายทัง้ในประเทศและส่งออก   
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ข. ส่งเสรมิใหม้กีารประมูลสนิคา้ 
ค. ส่งเสรมิการจดัท า Contract Farming โดยในเขต Export Zone มเีป้าหมาย

ใหม้กีารท าขอ้ตกลงตัง้แต่ขัน้ผลติ แปรรูป จนถงึขัน้การส่งออก (Supply Chain) 
 

1.4  การส่งออก  
1.4.1 ขอ้เทจ็จรงิ 
(1) ประเทศไทยส่งออกขา้วได้เป็นอนัดบั 1 ของโลก มสีดัส่วนการตลาดรอ้ยละ 28 

– 30 ของโลก โดยมรีายได้จากการส่งออกข้าวปีละ 80,000 – 100,000 ล้านบาท จากปรมิาณการส่งออกปีละ 
7.3 – 7.5  ลา้นตนัขา้วสาร (11.00 – 11.36 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) เป็นข้าวคุณภาพดรี้อยละ 55 , ขา้วคุณภาพ
ปานกลางรอ้ยละ 11 , ขา้วคุณภาพต ่ารอ้ยละ 4 , ขา้วนึ่งร้อยละ 25 ขา้วเหนียวรอ้ยละ 4 และขา้วกลอ้งรอ้ยละ 1 
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอตัราการส่งออกสูงขึ้นเฉลี่ย รอ้ยละ 1.74 ต่อปี  ในขณะที่ปริมาณการค้าของโลก
เตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 3.79 ต่อปี 

(2) ปรมิาณและมูลค่าการส่งออกผลติภณัฑข์า้วยงัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑข์ัน้พื้นฐาน โดยการส่งออกเพยีงปีละ 5,000 – 6,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 – 8 ของมูลค่า
ส่งออกขา้วทัง้หมด และมอีตัราการเจริญเติบโตอยู่ในระดบัต ่า ส่วนผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สูงและมีมูลค่า
สูงมนี้อย ท าใหต้ลาดผลติภณัฑข์า้วของไทยค่อนขา้งจ ากดั และถูกกดีกนั ในรูปการตัง้ก าแพงภาษีน าเขา้สูง 

(3) ขาดการศึกษาวิจัยรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคที่ชัดเจนในแต่ละ
ประเทศ 
   

1.4.2 ปัญหา/อุปสรรค 
(1) การเติบโตของการส่งออกมีอตัราต ่า จากปัญหาการแข่งขนัในการส่งออกกับ

ต่างประเทศที่มตี้นทุนต ่ากว่า เช่น เวยีดนาม ปากีสถาน จีน และพม่า รวมทัง้การแข่งขนักนัเองของผู้ส่งออก
ข้าวไทย ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีการขยายตัวในอัตราต ่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกอื่น 
กล่าวคือ การส่งออกปัจจุบนัเทียบกบัช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอตัราการเติบโตการส่งออกข้าวของไทยอยู่ในอตัรา
ร้อยละ 17 (บางปีถดถอย) ในขณะที่ เวียดนาม มีอัตราการเติบโตของการส่งออกเป็นล าดับโดยในอัตรา                               
รอ้ยละ 32 

(2) มีความเสียเปรียบในด้านโครงสร้างการก าหนดราคาขาย เนื่องจาก                    
ผู้ส่งออกของไทยมีอ านาจต่อรองต ่า ประกอบกับไทยยังมีความไม่พร้อมในเรื่องเรือขนส่ง ท าให้ มีความ
เสยีเปรียบในด้านการก าหนดราคาขาย กล่าวคือ ข้าวที่ส่งออกเกือบทัง้หมดจะก าหนดราคาขายในรูปราคา 
F.O.B. ท าให้ไทยจะมีรายได้เฉพาะค่าข้าวในขณะที่มูลค่าการขนส่งและการประกนัภยัตกอยู่กบัต่างประเทศ 
ในขณะที่การน าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดราคาในรูป CIF ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่กบัต่างประเทศ
เช่นกนั 

 
1.4.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั 
(1) ตลาดส่งออกเป้าหมายของเวยีดนามเป็นตลาดเดยีวกนักบัของไทย   
(2) รฐัก าหนดราคาขัน้ต ่าในการส่งออก  โดยใช้ราคาประกนัสนิค้าในประเทศ (ใน 

Export Zone) เป็นราคาฐาน และราคาเฉลีย่ส่งออกของไทย เป็น ราคาเพดาน   
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(3) ใหข้อคนืภาษี โดยคดิจาก 10% ของราคารบัซื้อในประเทศ  
 

1.5 การจดัการลอจสิตกิส ์
1.5.1 ขอ้เทจ็จรงิ 
(1) ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทัง้ตลาดกลางข้าว โรงสี ผู้ค้าส่งและผู้ส่งออก

กระจายตวัอยู่ทัว่ทุกภูมิภาค เพื่อรองรบัการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่มอียู่ทัว่ประเทศ นอกจากนี้ยงัมีไซโล 
โกดงักลาง คลงัสนิค้า กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ดว้ย โดยส่วนใหญ่จะมีการขนส่งขา้วเปลอืกและขา้วสารโดย
ทางถนน  ใชร้ถบรรทุกเป็นหลกั ท าให้มขี้อจ ากดัในเรื่องการจราจร และการบรรทุกเพยีงเทีย่วเดียว เกดิการสูญ
เปล่าส่วนหนึ่ง ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งสูง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น ในขณะที่ยงัไม่มีการพฒันา
ระบบการขนส่งในรูปแบบอื่นทีม่ปีระสทิธภิาพมากเพยีงพอ 

(2) จากการศึกษาของศูนย์ความเป็นเลศิด้านลอจสิตกิส ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุรี พบว่า ต้นทุนลอจิสติกส์ของขา้วของไทย ปี 2547/48 มมูีลค่ารวม 61,047 ล้านบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 19 ของผลติภณัฑม์วลรวมของขา้ว (ประมาณ 315,139 ลา้นบาท) แยกเป็น ต้นทุนค่าขาดน ้าหนักและ
สูญเสยีร้อยละ 6 ต้นทุนค่าขนส่งร้อยละ 5 ต้นทุนาบริหารจดัการร้อยละ 5 และต้นทุนค่าสนิค้าคงคลงัและเก็บ
รกัษาร้อยละ 4 โดยต้นทุนลอจิสติกส์ของประเทศไทยสูงกว่าประเทศญี่ปุ่ นร้อยละ 6  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสยีน ้าหนักและการจดัเก็บสนิค้าเป็นส าคญั โดยชาวนาจะแบกรบัต้นทุนค่าขนส่งมากที่สุด ในขณะทีโ่รงสจีะ
แบกรบัภาระค่าจดัเกบ็และการสูญเสยีมากทีสุ่ด 

1.5.2 ปัญหา/อุปสรรค 
(1) ขาดการจดัระบบลอจิสติกส ์ไทยยงัขาดการจดัระบบการจดัการ Logistics ให้

มปีระสทิธภิาพและสอดรบักนัทัง้ระบบตัง้แต่ช่วงการผลติจนถงึการส่งออก ท าใหต้้นทุน Logistics ของขา้วไทย
สูงกว่าต่างประเทศ ส่งผลใหไ้ทยมคีวามเสยีเปรยีบในดา้นการแข่งขนั 

(2) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับลอจิสติกส์ ของไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ร ับการ
ปรบัปรุงใหส้อดรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนไปทัง้ระบบ เน่ืองจากขาดหน่วยงานกลางรบัผิดชอบทีช่ดัเจน เช่น 
กฎระเบยีบศุลกากร คลงัสนิคา้และไซโล เป็นต้น 
 

1.5.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั 
(1) พฒันาสถานทีจ่ดัเกบ็แบบควบคุมคุณภาพในแหล่งผลติส าคญั (โดยเฉพาะ ใน

เขต Export Zone) และมเีป้าหมายเพิม่ขึน้ประมาณ 700,000 ตนั/ปี)  
(2) พฒันาการขนส่งและเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมการคา้ภายใน  จนถงึการส่งออก 

โดยก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืน ้าลกึ เพื่อพฒันาศกัยภาพการส่งออกทางทะเล  
 

2. วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จากสภาพขอ้เทจ็จรงิและปัญหาอุปสรรคของการผลติ การคา้ขา้วของไทยดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว 

สามารถวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขา้วไทยเพื่อประกอบการก าหนด ยุทธศาสตร์ขา้วไทยได้  
ดงันี้ 
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2.1  จุดแขง็ 
2.1.1  ไทยมศีกัยภาพการผลติจากพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วนาปี 57.5 ล้านไร่ และขา้วนา

ปรงั 9 ลา้นไร่ (ประเทศคู่แข่ง เช่น เวยีดนามมพีืน้ทีป่ลูกประมาณ 46.4 ลา้นไร่) ส่งผลใหไ้ทยมพีืน้ทีเ่พยีงพอใน
การปลูกขา้วไดห้ลากหลายพนัธุ ์ส่งผลใหไ้ทยเป็นประเทศทีส่ามารถผลติขา้วไดห้ลากหลายชนิดทุกชัน้คุณภาพ
ตัง้แต่ข้าวหอมมะล ิขา้วขาว 100% - 25% ปลายขา้ว ขา้วนึ่ง ขา้วเหนียว สามารถตอบสนองกบัความต้องการ
ของตลาดไดทุ้กตลาด 

2.1.2  การที่ประเทศไทยมีการปลูกข้าวหลากหลายชนิด สามารถสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภคในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะขา้วหอมมะลไิทย ซึ่งมคุีณสมบตัทิี่โดดเด่นใน ดา้นกลิ่นหอม 
นุ่มนวลทานอร่อย เมลด็ขาวใส เป็นทีย่อมรบัของตลาดโลก 

2.1.3   ขา้วไทยซึ่งเป็นข้าวที่ได้ประจกัษ์ว่าเป็นขา้วคุณภาพดีมาเป็นเวลายาวนาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ารส่งออกขา้วไทยเป็นทีย่อมรบัในความน่าเชื่อถอืในดา้นคุณภาพแก่ประเทศผูซ้ื้อ 

2.1.4  มีองค์กรก ากับดูแลที่ให้ความส าคัญในฐานะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก   
อนัดบัหนึ่ง เช่น คณะกรรมการนโยบายขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์เป็นต้น 

 
2.2  จุดอ่อน 

2.2.1  ประสทิธิภาพการผลิตต ่า กล่าวคือ ไทยผลิตข้าวได้เฉลี่ย 439 กก./ไร่ โดย
อตัราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 650 กก./ไร่ ในขณะทีป่ระเทศจีนมีผลผลติเฉลี่ย 1,002 กก./ไร่ ประเทศเวียดนามซึ่ง
เป็นคู่แข่งทีส่ าคญัของไทยมผีลผลติเฉลีย่ 741 กก./ไร่ 

2.2.2  ชาวนามีการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวยงัไม่ดีพอ ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสยีมาก และมีผลต่อประสทิธิภาพการผลิต ในขณะที่กลไกที่จะสร้างความเขม็แขง็แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการยงัมไีม่เพยีงพอ และเกษตรกรยงัไม่ใหค้วามส าคญัเพยีงพอในการสรา้งความ
เขม้แขง็ในรูปสถาบนัเกษตรกร 

2.2.3  กลไกตลาดข้าวยงัท างานได้ไม่เต็มที่ ในขณะที่ราคาข้าวภายในถูกก าหนด
โดยตลาดโลก แมว้่าไทยจะเป็นผูส้่งออกอนัดบัหนึ่งของโลก แต่กม็สีดัส่วนการส่งออกประมาณรอ้ยละ 28 – 30 
ท าใหอ้ านาจต่อรองทางการตลาดยงัคงเป็นของผูซ้ื้อ 

2.2.4  การแปรรูปขา้วจากขา้วเปลอืกเป็นขา้วสาร ปรากฏว่า ก าลงัการผลติรวมของ
โรงสมีีจ านวนสูงกว่า ปรมิาณผลผลิตขา้วที่มีอยู่ประมาณกว่า 2 เท่า ท าให้โรงสใีช้เครื่องจกัรไม่เต็มก าลงัการ
ผลติ จงึเกดิความสูญเปล่าในดา้นต้นทุนของโรงส ีอกีทัง้การกระจายตวัของโรงสยีงัไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการ
ผลติขา้วทีม่กีารกระจายตวัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก 

  
2.3  โอกาส 

2.3.1  การบริโภคข้าวของโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของ
ประชากร และมปีรมิาณสูงกว่าผลผลติขา้วของโลกมาโดยตลอด 

 2.3.2  ข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก 
โดยมแีนวโน้มการส่งออกสูงขึ้นเป็นล าดบั (ปี 2549 ส่งออกประมาณ 2.5 ลา้นตนั เพิม่ขึน้กว่าช่วง  5 ปีที่แล้ว
ประมาณ 2 เท่าตวั) 
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 2.3.3  ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึ้น ในขณะที่มี
การศกึษาวจิยัว่าขา้วสามารถสกดัสารทีม่ปีระโยชน์สามารถน าไปผลติเป็นอาหารเสรมิและยาได้ 

 2.3.4  การจดัตัง้ตลาดซื้อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า ท าให้ไทยมีโอกาสพฒันาเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ขา้วในภูมภิาคเอเชยี 

 
2.4  อุปสรรค 

2.4.1  ประเทศต่างๆ ตื่นตวัในการวจิยัพนัธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง รวมทัง้พนัธุ์ข้าวที่มี
ลกัษณะคลา้ยขา้วหอมมะลขิองไทยแข่งขนักบัไทยเพิม่ขึน้ 

 2.4.2  การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลบาทและเงนิสกุลหลกัอื่นๆ ซึ่ง
เป็นตลาดขา้วส่วนใหญ่ของโลกมพีอสมควร ซึ่งเป็นภาวะความเสีย่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการขยายตลาด
และส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัส่งออกขา้วของไทย 

 2.4.3  การแข่งขันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพต ่าและ    
ปานกลาง 

 2.4.4  ประเทศผู้น าเข้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสมาชิก WTO มักไม่น าข้อก าหนดตาม    
พนัธสญัญาไปเป็นขอ้ตกลงในการน าเขา้ 
 

3. นโยบายของรฐับาล  
ต้องการให้มียุทธศาสตร์ข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวอย่างเป็นระบบ ทัง้ระยะสัน้ ระยะปาน

กลาง และระยะยาวเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของระบบการผลติ การตลาด การคา้ขา้วทัง้ภายในและต่างประเทศ
อย่างยัง่ยืน กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบั หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่
เกี่ยวข้องระดมความคิดและแนวทางการพฒันาขา้วไทย โดยได้ยกร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย ภายใต้วสิยัทศัน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลัก จ านวน 6 กลยุทธ์  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี  (2550-2554) 
รายละเอยีดดงันี้ 
 

4. วสิยัทศัน์  
ไทยเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพขา้วและผลิตภณัฑ์เป็นหนึ่งของโลก เพื่อ ชาวนา มีรายไดม้ัน่คง

และผูบ้รโิภคมัน่ใจ 
 

5. พนัธกจิ  
5.1 การจดัระบบการผลิตและ การสง่เสริมและสนับสนุน ชาวนา 

5.1.1 พฒันาเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ ชาวนา ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว 
5.1.2  เพิม่ประสทิธภิาพการผลติตัง้แต่การเพิม่ผลผลติต่อไรข่องชาวนา การลดต้นทุน

การผลติของ ชาวนา พฒันาคุณภาพขา้วดว้ยการใชพ้นัธุด์ ีและการจดัการหลงัเกบ็เกี่ยว 
5.1.3 อนุรกัษพ์นัธุกรรม วจิยั และพฒันาพนัธุ์และเทคโนโลยกีารผลติอย่างยัง่ยนื 
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5.2    การจดัระบบตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
5.2.1 เสริมสร้างกลไกตลาดให้เกิดความเข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การตลาด โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูทีม่คีวามเหลื่อมล ้าในดา้นอ านาจต่อรองสูงเป็นพเิศษ และพฒันาระบบตลาด
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาค และประเทศ 

5.2.2 ส่งเสริมเพื่อขยายตลาดการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มขึ้น รวมทัง้
ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปใหม่ๆ ทีส่รา้งมูลค่าเพิม่ในระดบัสูง 
 

5.3    การผลกัดนัการส่งออกข้าว 
โดยการผลกัดนัการสง่ออกขา้ว ดว้ยการใชน้โยบายเชงิรกุในการรกัษาตลาดเดมิและเพิม่

ตลาดใหม่ 
 

5.4    การจดัระบบการกระจายสินคา้ให้มีต้นทุนต า่และรวดเรว็ขึ้น 
โดยการพฒันาการกระจายขา้วเปลือก ขา้วสาร และผลติภณัฑข์้าวจากพื้นที่เพาะปลูก

สู่กระบวนการตลาดผ่านกระบวนการ Logistics ทีม่กีารจดัการอย่างเป็นระบบ 
 

6. วตัถุประสงค์  
6.1 เพื่อใหม้กีรอบทศิทางการพฒันาการผลติ  การตลาด  และการกระจายขา้วอยา่งชดัเจน 
6.2 เพื่อให ้ชาวนา มคีวามมัน่คงในอาชพีและรายได ้เพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
6.3 เพื่อพฒันาระบบการคา้ การกระจายขา้วและผลติภณัฑข์า้วทัง้ในประเทศและส่งออก 

เพื่อเป็นฐานในการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิของประเทศอย่างยัง่ยนื 
 

7.  กลยุทธ์หลกั  
7.1 กลยุทธ์ การพฒันาการผลติ 

7.1.1 เป้าหมาย 
(1) คงพื้นที่ปลูกข้าวที่ 57.5 ล้านไร่ (นาปี 57.5 ล้านไร่ , นาปรัง 9 ล้านไร่)  ตาม

ศกัยภาพเขตชลประทาน ในขอ้เทจ็จรงิพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วจะมแีนวโน้มลดลงในอนาคตตามสภาพการใชท้ีด่นิที่
จะมกีารปรบัเปลีย่นจากพืน้ทีท่ าการเกษตรไปสู่พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมและการคา้  

(2) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี โดย
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิม่จาก 439 กก./ไร่ (ข้าวนาปี 432 กก./ไร่ พืน้ที่เกบ็เกี่ยว 53 ลา้นไร่ สูญเสยีจากน ้าท่วมขา้ว
นาปรงั 683 กก./ไร่ พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 9  ล้านไร่) ในปี 2549/50 เป็น 529 กก./ไร่ (ขา้วนาปี 515 กก./ไร่ ขา้วนา
ปรงั 764 กก./ไร่) ในปี 2553/54 

(3) เพิม่ผลผลติขา้วเปลอืก โดยผลผลติขา้วรวมเพิม่ขึ้นจาก 29.432 ล้านตนั (ขา้วนาปี 
22.899 ลา้นตนั ขา้วนาปรงั 6.532 ลา้นตนั) ในปี 2549/50 เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 13.5 เป็น 33.405 ลา้นตนั ในปี 
2553/54 ใหส้อดรบักบัปรมิาณส่งออกทีค่าดว่าเพิม่ขึน้ในอตัราใกลเ้คยีงกนั 

(4) เพิม่คุณภาพขา้วหอมมะลใิหส้เีป็นขา้วสารไดต้้นขา้วมากกว่า 42 กรมั ในปี 2554 
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7.1.2 กลยุทธ์ 
(1) ก าหนดให้ข้าวไทย เพื่อการค้า เป็นข้าวปลอดการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-

GMOs) โดยการก าหนดมาตรการตรวจสอบและรบัรองขา้วปลอด GMOs 
(2) ก าหนดเขตพื้นที่การปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม โดยให้สามารถ

ตอบสนองต่อข้าวในแต่ละชนิดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ชดัเจนเพื่อให้สามารถเพิม่ศกัยภาพการผลิตได้
สูงสุด โดยใหม้กีารก าหนดเขตพืน้ทีส่่งเสรมิการผลติขา้วตลาดเฉพาะ ซึ่งเป็นขา้วตลาดบน ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ
อนิทรยี์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน ข้าวเฉพาะถิ่น โดยเน้นการพฒันาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ในขณะทีข่า้วชนิดอื่นๆ เช่น ขา้วเปลอืกเจา้ ขา้วปทุมธานี ขา้วพื้นแขง็ ขา้วทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมจะ
เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เพื่อลดต้นทุนการผลติ และให้มกีารพฒันาเพื่อให้สามารถปรบัเปลีย่นไปสู่
การจดัแบ่งพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่พื่อการส่งออกและใชภ้ายในในอนาคต โดยการใหส้ทิธพิเิศษและสิง่จูงใจในพืน้ทีเ่พื่อ
การส่งออกใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดเ้พิม่ขึน้ 

(3) จดทะเบียน ชาวนา ให้สอดคล้องกับการก าหนดเขตพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อให้
สามารถจดัสรรระบบจูงใจ (Incentive) ใหแ้ก่ ชาวนา ในแต่ละเขตพืน้ทีใ่หเ้หมาะสม 

(4) พฒันาระบบการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยใีห ้ชาวนา มกีารปฏบิตัแิละดูแล
การผลติอย่างถูกต้องตามระบบเกษตรดทีีเ่หมาะสม (GAP) 

(5) พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่ ชาวนา อย่าง
ทัว่ถงึ 

(6) พฒันาและส่งเสรมิระบบตรวจสอบและรบัรองคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อใหข้า้ว
ทีผ่ลติเป็นทีย่อมรบัของตลาด 

(7) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการผลติโดยการพฒันาระบบชลประทานและการจดัรูป
ทีด่นิในเขตส่งเสรมิการผลติขา้ว เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตและลดต้นทุนการผลติ 

(8) พฒันาระบบการผลติขา้วเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
(9) วจิยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเกี่ยวไป

จนถงึการแปรรูป  
(10) อนุรกัษ์พนัธุกรรม โดยการจดัตัง้ธนาคารเชื้อพนัธุ์ และมกีารพฒันาพนัธุ์  และ

เทคโนโลยกีารจดัการพนัธุ์ 
(11) พฒันาระบบเตอืนภยัธรรมชาตทิางการเกษตร  และการระบาดของศตัรูขา้ว 
(12) พฒันาระบบสารสนเทศรวมทัง้การจดัการองค์ความรูสู้่ ชาวนา และผูเ้กี่ยวขอ้ง 
(13) การจดัตัง้ศูนย์วิจยัและพฒันาข้าวแห่งชาติที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ 

อุปกรณ์ บุคลากรทุกด้าน ศูนยฝึ์กอบรมสมัมนา ศูนยป์ฏบิตักิารตรวจสอบและรบัรอง ศูนยส์ารสนเทศ และการ
อารกัขาและวิทยาการหลงัการเกบ็เกี่ยวให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมทัง้การวิจยัและ
พฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปขา้วทัง้ทีเ่ป็นอาหารและมใิช่อาหาร 
 

7.2 กลยุทธ์ การส่งเสรมิและสนับสนุนชาวนา 
7.2.1 เป้าหมาย 
(1) พฒันาชาวนาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการจดัการผลผลติได้

อย่างมปีระสทิธภิาพในแหล่งปลูกขา้วเป็นพชืหลกัอย่างน้อย 1 ลา้นคน ในปี 2554 
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(2) จดัตัง้ศูนยบ์รกิารขอ้มูลข่าวสารและการเรยีนรูข้องชาวนาใหค้รอบคลุมแหล่งปลูก
ขา้วทีส่ าคญัไม่น้อยกว่า 500 แห่งในปี 2554 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนชาวนาให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพการท านาที่ดีขึ้น 
รวมทัง้มคีวามภาคภูมใิจในอาชพี และน าไปสู่คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

(4) ส่งเสรมิใหช้าวนาไดเ้ขา้ถงึองค์ความรูก้ารพฒันาอาชพี การอยู่ดมีสีุข โดยการ
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกบัองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ภาครฐับาลและเอกชน และสถาบนัการศึกษา ในการ
แลกเปลีย่นความรู ้และการผสมผสานภูมปัิญญาทอ้งถิน่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 

7.2.2 กลยุทธ์ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาหนี้สนิและความเป็นอยู่ของชาวนาและก าหนดแนว

ทางแก้ไข 
(2) สร้างชาวนาชัน้น า ให้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการท านา  เพื่อ

เป็นวทิยากรและใหค้ าปรกึษา ชาวนาจ านวน 10,000 คน และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหช้าวนาในชุมชนอตัราส่วน 
1 ต่อ 10 คน เพื่อเป็นอาสาสมคัรเกษตรดา้นการผลติขา้ว จ านวน 100,000 คน 

(3) ส่งเสริมชาวนาให้เป็นชาวนามืออาชีพ โดยการให้ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยสีมยัใหม่ จ านวน 100,000 คน เน้นหนักในพืน้ทีท่ีผ่ลติเพื่อการส่งออก  

(4) ส่งเสริม ชาวนา ให้เป็น ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในศูนย์ข้าวชุมชน  จ านวน 
7,000 แห่งๆ ละ 20 คน รวม 140,000 คน และชาวนาผู้จัดท าแปลงขยายพนัธุ์ ผลติเมล็ดพนัธุ์ให้ศูนย์เมล็ด
พนัธุ์ขา้ว จ านวน 300 แห่งๆ ละ 50 คน รวม 15,000 คน  

(5) จดัตัง้ศูนย์บริการชาวนาเพื่อเป็นแหล่งบริการในด้านต่างๆ รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารและการเรยีนรูข้องชาวนาผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  500 แห่ง เพื่อใหบ้รกิารชาวนาในแหล่งที่
ปลูกขา้วเป็นพชืหลกั 1 ลา้นคน 

(6) สนับสนุน ใหม้ ีสวสัดกิารชาวนา และส่งเสรมิ การ ประกนัภยัพชื ผล เพื่อลด
ความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ

(7) อนุรกัษ์และส่งเสริมวฒันธรรมภูมปัิญญาข้าว โดยจดัใหม้วีนัขา้วแห่งชาตเิพื่อ
แสดงผลงานวจิยัและศกัยภาพการผลติขา้ว ตลอดจนสนิคา้ขา้วคุณภาพและสนิคา้แปรรูป 

(8) พฒันาอาชพีเสรมิเพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวนาอย่างมัน่คง โดยใชป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

(9) พฒันาเยาวชนเกษตรกรเพื่อเป็นชาวนายุคใหม่ในพื้นทีท่ี่ผลติเพื่อการส่งออก 
จ านวน 10,000 คน 

(10) สร้างความมัน่คงทางอาหารโดยจดัสร้างธนาคารข้าวในพื้นที่ขาดแคลนข้าว
เพื่อใหช้าวนายมืขา้วส าหรบับรโิภค จ านวน 80 แห่ง 

(11) ส่งเสรมิคุณภาพชีวติชาวนาให้ดขีึ้นโดยให้ใช้ เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัพนืที ่
และส่งเสรมิการจดัหาปัจจยัการผลติทีม่ตี้นทุนต ่า 

(12) ส่งเสรมิใหช้าวนารวมกลุ่ม เป็นองค์กรชาวนา ทีม่ศีกัยภาพในการประสานงาน 
แลกเปลีย่นความรู ้กบัองค์กรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และสามารถต่อรองทางดา้นการตลาดได้ 
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7.3 กลยุทธ์การจดัระบบตลาดและพฒันาผลติภณัฑ์   
7.3.1 เป้าหมาย 
(1) กระตุ้นกลไกและลดขัน้ตอนการตลาด เพื่อพัฒนาศกัยภาพการตลาด เพื่อ

เสรมิการพฒันาศกัยภาพการผลิต อนัจะส่งผลให้รายได้ของ ชาวนา ใหเ้พิม่ขึ้น ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ใน 5 ปี 
และสามารถสรา้งมูลค่าจากการขายขา้วทัง้ระบบเพิม่ขึน้จาก 210,000 ลา้นบาทในปี 2550 เป็น 231,000 ลา้น
บาท ในปี 2554 

(2) การซื้อขายข้าวในตลาดซื้อขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้าเพิม่ขึ้น โดยในปี 2554 
จะมปีรมิาณการซื้อขายขา้วสารในตลาดซื้อขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า ประมาณรอ้ยละ 20 ของปรมิาณส่งออก
ขา้วไปต่างประเทศ 
 

7.3.2 กลยุทธ์ 
(1) ขา้วเปลอืก  

ก. การจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยว โดยการรบัรองมาตรฐานเครื่องเกี่ยวนวด 
เพื่อลดการสูญเสยี 

ข.   จดัระบบกรรมวิธีการรกัษาข้าวเปลือก ให้คงคุณภาพ เพื่อสามารถ
ชะลอการจ าหน่ายใหไ้ดร้าคาสูงขึน้ 

ค. จดัระบบการซ้ือขายข้าวเปลือก โดยมกีารก าหนดมาตรฐานขา้วเปลอืก
ใหเ้กดิความเป็นธรรมทางการคา้ 

ง.   จัดระบบตลาดกลาง โดยให้มีการสร้างและพัฒนาตลาดกลางให้
สอดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติในจุดทีส่ าคญัตามความตอ้งการของตลาด โดยพฒันาใหม้กีารจดัระบบการซื้อขาย
ตามตวัอย่างและตามมาตรฐาน 

จ.   สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ขัน้พื้นฐานในพื้นที่ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

ฉ. สร้างความเป็นธรรมทางการค้า โดยการดูแลการชัง่ตวงวดัใหม้ีความ
เทีย่งตรงในการซื้อขาย 

(2) ขา้วสาร  
ช.  จดัระบบโรงสี ใหม้ีปริมาณโรงสทีี่เหมาะสมกบัความต้องการแปรรูปขา้ว

และลดการสูญเปล่า โดยแต่งตัง้คณะกรรมการจากภาคราชการและเอกชนในการพจิารณาความเหมาะสม 
ซ. ส่งเสริม ใหโ้รงสพีฒันาระบบการผลติและสรา้งนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

ของโรงสใีหเ้ป็นมาตรฐาน 
ฌ. ส่งเสริม การพฒันาการซื้อขายผ่านระบบอิเลก็โทรนิค เพื่อป้องกนัมใิห้มี

การก าหนดราคาทีไ่ม่เป็นธรรม 
ญ. ส่งเสริม ให้มีการสร้างระบบประกนัความเสี่ยงผ่านตลาดซื้อขายสนิค้า

เกษตรล่วงหน้า 
ฎ. ส่งเสริม การรวมกลุ่มของผู้ค้าและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความ

ขดัแยง้ 
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ฎ   ส่งเสริม การจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์แก่โรงสใีนการปรบัปรุงคุณภาพให้
ตรงกบัความต้องการของตลาดและสไีดต้้นขา้วเพิม่ขึน้ 

ฐ  สนับสนุน การจัดสร้างไซโลที่มีมาตรฐานเพื่อรกัษาคุณภาพข้าวในเขต
พืน้ทีเ่พาะปลูกทีส่ าคญั 

(3)  ผลติภณัฑข์า้ว 
ฑ   ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาการแปรรูปข้าวให้มีความหลากหลายและ                

มีมูลค่าสูง โดยจดัล าดับการให้ความส าคญัตามความเป็นไปได้ทางการตลาด  เช่น  ข้าวกล้องงอก (Gaba 
Rice) และผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัร าขา้ว โดยการส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ การบรโิภคเพื่อขยายตลาดเพิม่ขึน้ 

ฒ   สนับสนุน การผลติวตัถุดบิขา้วใหต้รงกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ
ผลติภณัฑ ์โดยประสานเชื่อมโยงระหว่าง ชาวนา จนถงึ ผูป้ระกอบการ 

 
7.4 กลยุทธ์การรกัษาเสถยีรภาพราคา     

7.4.1 เป้าหมาย 
ก าหนดราคาแทรกแซงตลาดใกลเ้คียงกบัราคาตลาด หรอืสูงกว่าราคาตลาด 

ไม่เกนิรอ้ยละ 10 เพื่อใหส้ามารถลดปรมิาณและภาระค่าใชจ่้ายที่ใช้ในการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกลงประมาณ
รอ้ยละ 10 ต่อปี จากประมาณ 4,400 ลา้นบาท ในปี 2550 เป็น 4,000 ลา้นบาท ในปี 2554 

7.4.2 กลยุทธ์ 
(1) จดัหาตลาดรองรับผลิตภณัฑ์ โดยส่งเสริมการจดัตัง้ศูนย์รองรบัผลผลิตที่จะ

เป็นแหล่งซื้อและขายผลผลติของ ชาวนา  
(2) ประชาสมัพนัธ์ เพื่อเผยแพร่คุณภาพสนิคา้ เพื่อขยายตลาดภายใน เพื่อน าไปสู่การ

ขยายการส่งออก 
(3) สร้างการรบัรู้ในด้านกลไกตลาด โดยการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใน

เรื่องกลไกตลาดขา้วแก่ ชาวนา เพื่อใหเ้กษตรกรยอมรบัราคาตลาดเพิม่ขึน้ 
(4) ก าหนดแผนการลด/ยกเลิกการแทรกแซงตลาดข้าว โดยก าหนดราคา

แทรกแซง/รบัจ าน า/เป้าหมาย ให้สอดคล้องกบัภาวะราคาตลาดและสถานการณ์ โดยก าหนดราคาแทรกแซง
ตลาดสูงไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด และก าหนดเป้าหมายปรมิาณการแทรกแซงตลาด โดยให้ลดลงไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ต่อปี 

(5) สรา้งกลไกในการช่วยเหลอืเกษตรกรเพิม่เติม เช่น การผูกโยงให้ผู้ส่งออกได้รบั
สทิธใินเรื่องอตัราแลกเปลีย่นเป็นกรณีพเิศษ โดยผูส้่งออกจะต้องซื้อขา้วภายในประเทศในราคาสูงขึน้ในสดัส่วน
เดยีวกนั 

(6) เพิม่ศกัยภาพทางการตลาดแก่เกษตรกร จดัหาสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าแก่สถาบนั
เกษตรกร เพื่อจดัหาเครื่องมอือุปกรณ์ในการแปรรูปขา้ว เพื่อลดขัน้ตอนการตลาด 

(7) สรา้งสภาพคล่องทางการคา้และการเงนิเพิม่ขึน้ โดยด าเนินการวางระบบให้มี
การออกใบรบัสนิคา้ (Warehouse receipt) เป็นเครื่องมอืในการสรา้งสภาพคล่องแก่ชาวนา เพิม่ขึน้ 
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7.5 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ  International Marketing Development 
7.5.1 เป้าหมาย 

ผลกัดนัการส่งออกให้มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้จากช่วงปี 2545 – 
2549 ซึ่งมปีรมิาณส่งออกเฉลี่ย 7.3 ล้านตนั มูลค่า 2.057 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ราคาเฉลีย่ 278 เหรยีญสหรฐัฯ 
ตอ่ตนั เพิม่เป็นปริมาณส่งออก 8.5 – 9.5 ล้านตนั มูลค่า 2,600 – 2,850 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ราคาเฉลีย่ 300 
เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2550 – 2554 

 
7.5.2 กลยุทธ์ 
(1) จดัระบบการส่งออก โดยการจดทะเบยีนผูส้่งออก เพื่อใหส้ามารถก ากบัดูแลมิ

ให ้ผูส้่งออกมกีารตดัราคาส่งออกขา้วในต่างประเทศ หรือรวมตวักนัก าหนดราคาขา้วภายในประเทศ 
(2) สร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยกระชับและขยายความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ เวยีดนาม พม่า ลาว กมัพูชา อนิโดนีเซยี บรูไน ฟิลปิปินส ์สงิคโปร์ และมาเลเซยี 
(3) การสรา้งภาพลกัษณ์สนิค้าขา้วและผลิตภณัฑข์้าวไทย โดยจดัใหม้หีน่วยงาน

จดัท าข้อมูลโภชนาการและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุณประโยชน์ของสนิค้าข้าวและผลิตภณัฑ์ รวมทัง้พฒันา
บรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละตลาด 

(4) สรา้งเสรมิจุดแขง็ของขา้วไทย โดยการประชาสมัพนัธ์ในตลาดต่างประเทศว่า
เป็นขา้วปลอดการตดัแต่งพนัธุกรรม (Non-GMOs) 

(5) การส่งออกข้าวรฐัต่อรฐัในตลาดที่เอกชนไม่สามารถเข้าถึงและสนับสนุนให้
กลุ่มและสถาบนัเกษตรกรมสี่วนร่วมในการส่งออกขา้วรฐัต่อรฐัภายใต้ระเบยีบของราชการ 

(6) ส่งเสริมการส่งออกข้าวของเอกชน โดยจดัคณะผู้แทนการค้าภาครฐัร่วมกับ
ภาคเอกชนเจรจาแก้ไขปัญหาการคา้ขา้วระหว่างประเทศ 

(7) พฒันาระบบมาตรฐานและการรบัรองใหไ้ดม้าตรฐานสากล โดยใหม้หีน่วยงาน
รบัรอง โดยเฉพาะการเจาะตลาดจ าเพาะ (Niche Market) ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องอนามัย และพฒันา
รูปแบบขา้วผลติภณัฑแ์ปรรูปสารสกดัจากขา้วและบรรจุภณัฑเ์พื่อสนองรสนิยมตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง 

(8) ปรบัปรุงมาตรฐานขา้วไทยและขา้วหอมมะลไิทยใหเ้ป็นมาตรฐานสากลและสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในมาตรฐานขา้วไทย 

(9) ก าหนดต าแหน่งข้าวไทยในตลาดต่างประเทศในแต่ละชนิด/คุณภาพข้าวให้
ชดัเจน เพื่อเขา้สู่กลุ่มเป้าหมายไดถู้กต้อง 

(10) พัฒนาระบบข้อมูลการส่งออก โดยการเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานและกลุ่ม
ประเทศความร่วมมอืต่างๆ เพื่อสรา้งฐานขอ้มูลครบวงจร และพฒันาระบบบรกิารการส่งออกโดยการใหบ้รกิารผ่าน 
EDI และ E-Service 
 

7.6 กลยุทธ์ลอจสิตกิสแ์ละการสรา้งมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน   
7.6.1 เป้าหมาย 

สามารถลดต้นทุนลอจสิตกิสจ์ากรอ้ยละ 19 ของผลติภณัฑม์วลรวมของขา้วใน
ปี 2550 (ต้นทุนโดยรวมมีจ านวน 61,047 ล้านบาท จากผลิตภณัฑ์มวลรวม 315,139 ล้านบาท) เป็นร้อยละ 15 
ของผลติภณัฑม์วลรวมของขา้วในปี 2554 
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7.6.2 กลยุทธ์ 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านลอจิสติกส์ โดยการศึกษากระบวนการ     

ลอจสิตกิส ์การจดัเกบ็ รวบรวม และขนส่งขา้วทีด่ าเนินการในส่วนภูมิภาค  วเิคราะห์ขอ้จ ากดัทีก่่อใหเ้กดิความ
เสยีหายของผลติผลระหว่างด าเนินการ  วิเคราะห์ต้นทุนทีเ่กดิจากกระบวนการด าเนินการ และพฒันาวิธกีาร
จดัเกบ็ โดยให้มหีน่วยงานจดัเก็บหน่วยงานหลกัหน่วยงานเดียวและการจดัการทีเ่หมาะสม โดยน าระบบ GIS 
มาใช ้

(2) จดัตัง้ศูนยบ์รกิารลอจสิตกิส ์โดยจดัใหม้ศูีนยบ์รกิาร Logisticsในระดบัภูมภิาค 
โดยการสร้างพันธมิตรด้านการขนส่ง เช่น การจดัตัง้สถานีรวบรวมคอนเทนเนอร์ ( ICD– Inland Container 
Depot) และใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างศูนยใ์นแต่ละภูมภิาคเป็นเครอืข่ายระดบัประเทศ 

(3) จดัระบบผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ โดยการจดัการให้มีการบริการด้านการ
จดัการเป็นพิเศษในระบบ Logistics เชื่อมต่อทัง้ภายในและต่างประเทศให้มีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้นและต้นทุน
ลดลง เช่น  ลดกระบวนการขนส่งหลายครัง้ (Double Handing) การจดัหาเรือรบัสนิค้าให้เพียงพอ และการ
สรา้งระบบเครอืข่าย (Networking) ในการขนส่งทางถนน  โดยการจดัใหม้ศูีนยร์วมการตดิต่อรบัเช่าช่วง  (Sub 
- Contract) และศูนยต์ดิต่อรถขนส่งแห่งเดยีว (Call Center) ในจงัหวดัต่างๆ เพื่อใหส้ามารถลดการสูญเปล่าใน
การขนส่งได ้

(4) ปรบัปรุงกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสนิค้าและไซโลที่เอื้อให้เกิดความ
สะดวกต่อผู้ประกอบการที่ให้บริการลอจิสติกส์ รวมทัง้ทบทวนกฎหมายการขนส่งแบบหลายรูปแบบ (Multi–
Model Transport) ใหเ้กดิความสะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

(5) จดัระบบคลงัสนิคา้และไซโล โดยการวางระบบการจดัการสรา้งคลงัสนิค้าและ
ไซโลที่สามารถรกัษาคุณภาพขา้วได้อย่างมมีาตรฐานสูง และให้สอดรบักบัปรมิาณผลผลิตและความต้องการ
ของผูป้ระกอบการ และสามารถลดความซ ้าซ้อนในขัน้ตอนการเกบ็รกัษาขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(6) เพิ่มศกัยภาพของผู้ส่งออก โดยจัดให้มีระบบการขนส่ง แปรรูป และจัดเก็บ
สนิค้าในระบบควบคุมคุณภาพในระบบลอจิสติกส์ ที่พึ่งพาตนหรอืกลุ่มของตนเองเพื่อส่งมอบให้ต้นทุนลดลง
และคุณภาพสูงขึน้ รวมทัง้ให้สทิธพิเิศษเป็นเงนิช่วยเหลือ (Rebate) แก่ผู้ส่งออกที่อยู่ ในกลุ่มที่ส่งออกได้ตาม
เป้าหมาย รวมทัง้กลุ่มพนัธมติรขา้วดว้ย 

(7) บรหิารจดัการดา้นการส่งออก โดยการลดความซ ้าซ้อนของขัน้ตอนการส่งออก
ขา้ว และให้เกิดการสะดวกต่อการจดัการโดยการลดขัน้ตอนการออกเอกสาร และใบรบัรองมาตรฐานข้าวเพื่อ
การส่งออก โดยมศูีนยบ์รกิารส่งออกทัง้ระบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (One Stop Service) ณ ท่าเรอืส่งออก 

(8) พัฒนาระบบการขนส่ง โดยการปรบัปรุงเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการ
ขนส่งโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางน ้าและระบบรางทีเ่ชื่อมต่อกนัไดใ้นเชงิประหยดั ซึ่งควรเชื่อมโยงระบบการ
ขนส่งทางราง (รถไฟ) จากแหล่งรวบรวมไปยงัท่าเรือระนอง เพื่อเชื่อมการส่งออกไปยงัอินเดีย ตะวันออกกลาง 
และอาฟรกิา รวมทัง้ควรมีการก าหนดทีต่ ัง้ของโรงสใีหเ้หมาะสมเพื่อให้การบรกิารกระจายไปทัว่ทุกแหล่งผลิต
ขา้วทุกภาค 
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2.3.6 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสง่ออกในทุ่งกลุาร้องไห้ระยะท่ี 2  (ปี2552-
2556) 

1)  หลกัการและเหตุผล  เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเน่ืองจากโครงการระยะที่ 1 ได้สิ้นสุด
โครงการในปี 2551 โดยมวีธิดี าเนินการแบบบูรณาการของ 7 หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัโครงสรา้งการผลิตในการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัเพื่อการส่งออก และเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสนับสนุนเกษตรกรใหส้ามารถยกระดบัรายไดจ้ากการผลิตขา้วคุณภาพ  ซึ่ง
โครงการมเีป้าหมายในการพฒันาพืน้ที่ปลูกขา้วในเขตทุ่งกุลาร้องไห ้5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัร้อยเอด็  สุรนิทร์  
ศรษีะเกษ  ยโสธร  และมหาสารคาม  มขีอบเขตครอบคลุมถงึ 76 ต าบล 998 หมู่บา้น ใหส้ามารถปลูกขา้วหอม
มะลิจ านวน 1.27 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 252 กก./ไร่ เป็น 470 กก./ไร่ ท าให้เกษตรกรในโครงการ 
จ านวน 95,000 ครอบครวั มรีายไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้ยงัช่วยเพิม่ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกและยงั
เห็นว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐานเพื่อการส่งออก ยังมีศักยภาพที่จะ
ด าเนินการสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนไดเ้พิม่สูงขึน้ และช่วยใหเ้กษตรกรมคีวามกนิดอียู่ดเีพิม่มากขึน้ 

2)  พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 การพฒันาการผลติขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลารอ้งไห ้ระยะที ่2 ในช่วง

ปี 2552-2556 จะสามารถแบ่งแยกพืน้ทีก่ารพฒันาออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) พืน้ทีท่ีย่งัไม่ไดป้รบัปรุงระบบ
อนุรกัษ์ดนิและน ้า จ านวน 115,646 ไร่  2) พืน้ทีท่ีม่กีารปรบัปรุงระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า (Land  Remodeling)  
แลว้แต่เสื่อมสภาพต้องปรบัปรุงซ่อม จ านวน 765,540 ไร่  3) พืน้ที่ปรบัปรุงระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้าแลว้ และ
เสริมระบบน ้าชลประทาน จ านวน 121,519 ไร่  คดิเป็นพื้นที่นาในทุ่งกุลารอ้งไหท้ี่จะได้รบัการพฒันาในช่วงปี 
2552-2556 รวมทัง้สิน้ 1,002,705 ไร่ จากพืน้ทีน่าในทุ่งกุลารอ้งไหจ้ านวน 1.27 ลา้นไร่ ส่วนทีเ่หลอืประมาณ 2 
แสนไร่เศษ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลดีตามสภาพธรรมชาติ พื้นที่
เป้าหมายด าเนินการทัง้ 3 กลุ่ม มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.2.1 พื้นที่ที่ยงัไม่ได้ปรบัปรุงระบบอนุรกัษ์ดินและน ้า จ านวน 115,646 ไร่ จะสามารถ
ด าเนินการท า Land  Remodeling เพิม่เตมิได้ปีละประมาณ 30,000 ไร่ พรอ้มทัง้สนับสนุนปัจจยัพื้นฐานการ
ผลิต มีเป้าหมายด าเนินการในพื้นที่ ต.สระบวั  ต.โนนสวรรค์  ต.โพนสูง  อ.ปทุมรตัน์  ต.โนนสว่าง  ต.เหล่า
หลวง  ต.น ้าอ้อม  ต.ก าแพง  ต.เมืองบัว  ต.เกษตรวิสยั  ต.หนองแวง  ต.สงิห์โคก  ต.กู่กาสงิห์  ต.บ้านฝาง               
อ.เกษตรวสิยั ต.หนิกอง  ต.ดอกไม ้ ต.นาใหญ่  อ.สุวรรณภูม ิ จ.รอ้ยเอด็ 

1.2.2 พื้นที่ที่มีการปรับปรุงระบบอนุรักษ์ ดินแ ละน ้ า Land  Remodeling แล้ว แต่
เสื่อมสภาพต้องปรบัปรุงซ่อม จ านวน 765,540 ไร่ จะสามารถด าเนินการไดปี้ละ 50,000 ไร่ พรอ้มทัง้สนับสนุน
ปัจจยัพืน้ฐานการผลติมีเป้าหมายด าเนินการในพืน้ที่ ต.เขวาตะคลอง  ต.เมืองบวั  ต.ก าแพง  ต.ทุ่งทอง  ต.ดง
ครัง่ใหญ่  ต.ดงครัง่น้อย  ต.เกษตรวสิยั  ต.กู่กาสงิห์  อ.เกษตรวสิยั  ต.หนิกอง  ต.ทุ่งหลวง  ต.สระคู  ต.ทุ่งกุลา  
อ.สุวรรณภูม ิ ต.ศรสีว่าง  ต.ท่าหาดยาว  อ.โพนทราย  จ.รอ้ยเอด็  ต.สระขุด  ต.เมอืงบวั  ต.กระเบื้อง  ต.ยะวกึ  
ต.ศรณีรงค์  ต.ชุมพลบุรี  ต.นาหนองไผ่  ต.ไพรขลา  อ.ชุมพลบุร ี ต.ทุ่งกุลา  ต.โพนครก  ต.พรมเทพ  อ.ท่า
ตูม  จ.สุรินทร์  ต.เมก็ด า  ต.เวียงชยั  ต.ราษฎร์พฒันา  ต.เมืองเตา  ต.ราษฎร์เจรญิ  ต.ปะหลาน  ต.เมอืงเสอื  
ต.เวยีงสะอาด  อ.พยคัฆภูมพิสิยั  ต.น ้าอ้อม  ต.คอ้วงั  อ.คอ้วงั  จ.ยโสธร 

1.2.3 พื้นที่ปรบัปรุงระบบอนุรกัษ์ดินและน ้าแล้ว  และเสริมระบบน ้าชลประทาน จ านวน 
121,519 ไร่ พรอ้มทัง้สนับสนุนปัจจยัพื้นฐานการผลิต พื้นที่เป้าหมายด าเนินการจะอยู่ใน ต.ทุ่งหลวง  ต.หิน
กอง  ต.สระคู  ต.ทุ่งดุลา  อ.สุวรรณภูม ิ ต.สามขา  ต.ศรีสว่าง  อ.โพนทราย  จ.รอ้ยเอด็  โดยเน้นการพฒันา
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พืน้ทีแ่บบบูรณาการ ตัง้แต่การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน จนถงึการพฒันาการผลติและการตลาดขา้วหอมมะล ิ
โดยทุกหน่วยงานจะด าเนินกิจกรรมทีร่บัผิดชอบอย่างเชื่อมโยงสอดรบัซึ่งกนัและกนั จะสามารถช่วยยกระดบั
ผลผลติต่อไร่ไปเป็น 470 กโิลกรมั การพฒันาจะเพิม่ขึน้ในแต่ละปี จนสิน้ปี  

3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2552-2556 
4) วธิดี าเนินการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 จะด าเนินงานร่วมกนัในลกัษณะ Area 
approach  แบบบูรณาการร่วมกนัในพื้นที่เป้าหมาย และตวัเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ โดยการผสมผสานปัจจยั
ต่างๆเชื่อมโยงอย่างมรีะบบตัง้แต่ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า การผลติ การตลาด 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยมีแนวทางการด าเนินงาน เริม่ต้นจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
น ้าชลประทาน และปรบัปรุงพืน้ทีน่า ตดิตามดว้ยการส่งมอบเมลด็พนัธุ์ขา้ว และการฝึกอบรมการเพาะปลูก เกบ็
เกี่ยว ต่อจากนัน้จะเป็นกจิกรรมการรวมกลุ่มในการจ าหน่ายข้าวเปลอืกของสถาบนัเกษตรกร และสุดทา้ยตาม
ดว้ยการประเมนิผลโครงการ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1. การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  2. การปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ 
  3. การตรวจสอบคุณภาพผลผลติ 
  4. การจดัการธุรกจิการตลาดของสถาบนัเกษตรกร 
  5. การตดิตามประเมนิผล  

5)  หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่ 2 (ปี2552-

2556) จะสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์ โดยมหีน่วยงานกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดงันี้ 
1. กรมพฒันาทีด่นิ 
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรเป็นจ านวน 251.71 ลา้นบาท ใหด้ าเนินการในกจิกรรม 

• ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน ้า รวมถงึกจิกรรมควบคุมการก่อสรา้งระบบ
พฒันาทีด่นิ 30,000 ไร่ ใน อ.ปทุมรตัต์  อ.เกษตรวสิยั  และอ.สุวรรณภูม ิ               
จ.รอ้ยเอด็   

• บ ารุงรกัษาระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า 33,100 ไร ่ใน อ.เกษตรวสิยั  อ.สุวรรณภูม ิ 
อ.โพนทราย  จ.รอ้ยเอด็ อ.ชุมพลบุร ีอ.ท่าตูม จ.สุรนิทร์  อ.พยคัฆภูมพิสิยั               
จ.มหาสารคาม และ อ.คอ้วงั  จ.ยโสธร 

2. กรมการขา้ว 
งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรเป็นจ านวน 12.12 ล้านบาท ผลิตกระจายพนัธุ์ข้าว 53 ศูนย ์

5,000 แปลง ส่งเสรมิการผลติขา้วคุณภาพด ี4,915 ราย สมัมนาชาวนาชัน้น า 265 ราย  อบรมชาวนามอือาชพี 
2,600 ราย  ประชุม จัดท าสื่อ คู่มือปฏิบัติงาน นิเทศงาน ด าเนินการในพื้นที่ อ.ปทุมรตัน์ อ.เกษตรวิสัย                      
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  อ.พยัคฆภูมิพิสยั จ.มหาสารคาม และ อ.ค้อวัง                    
จ.ยโสธร 

3. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรเป็นจ านวน 3.4 ลา้นบาท ใชใ้นกจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่

ระบบการรบัรองมาตรฐาน GAP ขา้ว จ านวน 6,900 ราย ด าเนินการกระจายไดทุ้กพืน้ทีใ่นทุ่งกุลารอ้งไห ้
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4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรเป็นจ านวน 6.9 ล้านบาท ใช้ในกิจกรรมจ้างที่ปรกึษาพฒันา  

คลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิ จ้างที่ปรึกษาพฒันาผลิตภณัฑ์ ประชุมสมัมนาเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ อบรมกลยุทธ์
การตลาดใหส้หกรณ์  ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจการตลาดให้สหกรณ์  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ประสานตดิตาม
งานจา้งทีป่รกึษา 

5. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
ใช้งบประมาณปกติร่วมด าเนินการในกิจกรรม ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่  พัฒนา

องค์ความรู ้ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงการผลิตข้าวหอมมะล ิในพื้นที่ 10 อ าเภอ 45 ต าบล 493 หมู่บ้าน 
เกษตรกร 8,579 ราย พืน้ที ่143,167 ไร่ 

6. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 1.98 ล้านบาท ด าเนินกิจกรรมในการอ านวยการบริหาร

โครงการบูรณาการร่วม 7 หน่วยงาน ประสานงานกบักระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการต่างประเทศ  ประสาน
โรงสี  สมาคมผู้ส่งออก  สมาคมผู้ส่งออก  สภาหอการค้า  ในด้านการตลาดเชื่อมสู่ชาวนา  ประชุมสมัมนา 
Matching  Demand & Supply  และแจ้งแผนปฏิบตัิการของส่วนราชการให้เกษตรกรได้รบัทราบ  ตลอดจน
ตดิตามประเมนิผลโครงการฯ 

การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในโครงการจะด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย และมี
เกษตรกรในพืน้ทีเ่ป้าหมายเดยีวกนั  ถอืเป็นการบูรณาการ การปฏบิตังิานในการขบัเคลื่อนนโยบายของรฐัไปสู่
ประชาชน ที่จะท าให้เกิดประสทิธผิลในการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยท าให้เกษตรกร
ได้รับ น ้าดี ดินดี พันธุ์ดี และเป็นพันธุ์ที่ตรงกบัตลาดความต้องการด้วย เกิดหลกัปร ะกันในการมีรายได้ที่
แน่นอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลารอ้งไห้
ระยะที ่2 (ปี2552-2556) จะสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหท้ัง้โดยทางตรงและทางอ้อม  คือ 
กิจกรรมที่สนับสนุนทางตรง ได้แก่การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จ้างที่ปรึกษาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้แทนสหกรณ์ อบรมกลยุทธ์การตลาดให้แก่พนักงานสหกรณ์  
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจการตลาดให้แก่สหกรณ์  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ประสานติดตามงานจา้งที่ปรึกษา  
เพื่อปรบัโครงสรา้งการผลติในการเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัเพื่อการส่งออก ช่วยเพิม่ปรมิาณผลผลติขา้ว
หอมมะลิเพื่อการส่งออก  และส าหรบักิจกรรมที่สนับสนุนทางอ้อมคือ การสร้างงานและสร้างรายได้โดยการ
สนับสนุนเกษตรกรใหส้ามารถยกระดบัรายได้จากการผลติขา้วคุณภาพ (โครงการผลติขา้วหอมมะลิมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลารอ้งไห ้ระยะที ่2 (ปี 2552-2556) ; ส านักเศรษฐกจิการเกษตร, 2551) 
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บทท่ี  3   
การศึกษาการด าเนินงานและรปูแบบการรวมกลุ่ม 

ของสหกรณ์ในปัจจุบนั 
และศกัยภาพในการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ 

 
 การศึกษาการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์งบรายงานกิจการ ประจ าปี 2550-
2552 และการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในปัจจุบนั เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามส ารวจ
รวบรวมข้อมูล และการศึกษาศกัยภาพในการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
ส ารวจรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนของสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหโ้ดยมผีลการศกึษา ดงันี้  
 
3.1  ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นท่ีทุ่งกลุาร้องไห้ 
 การวิเคราะห์งบรายงานกิจการ ประจ าปี 2550-2552 ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลา
รอ้งไหท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 รายชื่อและทีอ่ยู่ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
 

 
 
 

ช่ือสหกรณ์ ท่ีอยู ่
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากัด 206 หมู่ 2 ถ. ปัทมานนท์ ต. เกษตรวสิยั อ. เกษตรวสิยั 

จ. รอ้ยเอด็  
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 1 หมู่ 20 กม.4 ถ. สุวรรณภูม-ิยโสธร ต. สระคู  

อ. สุวรรณภูม ิ จ. รอ้ยเอด็  
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 123 หมู่ 2 ต. โพนทราย  อ. โพนทราย จ. รอ้ยเอด็ 
4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากัด                                                            277 หมู่ 9 ต. บวัแดง อ. ปทุมรตัต์ จ. รอ้ยเอด็  
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากัด                                 104 หมู่ 14 ต. สระคู  อ. สุวรรณภูม ิจ. รอ้ยเอด็ 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากัด 190 หมู่ 1 บ้านตาหยวก ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูม ิ                          

จ. รอ้ยเอด็ 
7. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากัด 103 หมู่ 19 ถ. ปัทมานนท์ ต. สระคู อ สุวรรณภูม ิ            

จ. รอ้ยเอด็ 
8. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 1 หมู่ 11 บ้านดุดนิทราย ต.ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูม ิ        

จ. รอ้ยเอด็ 
9. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 119 หมู่ 2 ต. หนิกอง อ. สุวรรณภูม ิจ. รอ้ยเอด็ 
10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 176 หมู่ 4 ถ. พรมศร ี ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชยั          

จ. ยโสธร 
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ตารางท่ี 3.1 รายชื่อและทีอ่ยู่ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

 
 จากตารางที ่3.1 พบว่า กลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไหท้ี่เขา้ร่วมโครงการที่เขา้ร่วม
โครงการพัฒนาคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จงัหวดัสุรนิทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัมหาสารคาม มีจ านวน  19  สหกรณ์ และสหกรณ์
การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ทีอ่ยู่ภายนอกพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหแ้ละขอเขา้ร่วมโครงการ รวมเป็น 20 สหกรณ์  
  3.1.1   จ านวนสมาชิก   
 จ านวนสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางท่ี  3.2  จ านวนสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ 
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  
(คน) 

 รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิองจ ากดั 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 

2,526 
681 
579 
539 
558 
863 

0.98 
0.27 
0.22 
0.21 
0.22 
0.34 

2,535 
674 
584 
530 
570 
860 

0.98 
0.26 
0.23 
0.20 
0.22 
0.33 

2,546 
666 
591 
536 
585 
859 

0.96 
0.25 
0.22 
0.20 
0.22 
0.32 

 
 
 

11. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 117 หมู่ 5 ต. คอ้วงั  อ. คอ้วงั จ .ยโสธร 
12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.                  

ศรสีะเกษ  จ ากัด 
330 ถ. รตันวงษา  ต. เมอืงใต้ อ. เมอืง จ. ศรสีะเกษ 

13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 285 หมู่ 2 ต. เมอืงคง อ. ราษีไศล จ. ศรสีะเกษ 
14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 501 หมู่ 1 ต. ชุมพลบุร ีอ. ชุมพลบุร ีจ. สุรนิทร ์
15. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั                                        129 หมู่ 8 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรนิทร ์
16. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากัด 20 หมู่ 16 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรนิทร ์
17. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากัด 212 หมู่ 3 ถ. ท่าตูม-ชุมพลบุร ีต. ชุมพลบุร ีอ. ชุมพลบุร ี

จ. สุรนิทร ์
18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์

จ ากดั         
126  หมู ่4  ถ. สุรนิทร์-สงัขละ  ต. ตาออง  อ. เมอืง 
จ. สุรนิทร ์

19. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากัด 205 หมู่ 14 ต. ปะหลาน อ. พยคัฆภูมพิสิยั  
จ. มหาสารคาม 

20. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั                                                                            82 ถ. รณชยัชาญยุทธ  อ. เมอืง  จ. รอ้ยเอด็  



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.2  จ านวนสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ต่อ) 
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  
(คน) 

 รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ 

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ 

จ ากดั 
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

7,235 
1,098 
2,227 
6,941 
2,555 
1,817 
2,601 
1,826 
3,076 

113,822 
 

100,435 
1,691 
1,195 
4,319 

2.82 
0.43 
0.87 
2.70 
1.00 
0.71 
1.01 
0.71 
1.20 

44.36 
 

39.14 
0.66 
0.47 
1.68 

7,349 
1,069 
2,104 
6,964 
2,548 
1,898 
2,610 
1,841 
3,101 

116,256 
 

101,050 
1,708 
1,258 
4,363 

2.83 
0.41 
0.81 
2.68 
0.98 
0.73 
1.00 
0.71 
1.19 
44.74 

 
38.88 
0.66 
0.48 
1.68 

7,591 
1,056 
2,082 
7,062 
2,523 
1,958 
2,551 
1,834 
3,038 

118,016 
 

102,746 
1,737 
1,315 
5,564 

2.87 
0.40 
0.79 
2.67 
0.95 
0.74 
0.96 
0.69 
1.15 
44.56 

 
38.79 
0.66 
0.50 
2.10 

รวม 256,584 100.00 259,872 100.00 264,856 100.00 

 
 จากตารางที่  3.2 พบว่า จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์โดยรวม มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีและมี
จ านวนสมาชิกทัง้หมดในปี 2552 จ านวน 264,856 คน  และสหกรณ์ที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด คือสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั มจี านวน 113,822 คน รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั มีจ านวน 100,435 คน และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากัด มี
จ านวน 7,235 คน ตามล าดบั   
 
 3.1.2   การถือหุ้นของสมาชิก 
 แหล่งเงนิทุนของสหกรณ์ม ี2 แหล่ง คือ แหล่งเงนิทุนภายในสหกรณ์ และแหล่งเงนิทุนภายนอก
สหกรณ์ การถอืหุ้นของสมาชิกเป็นแหล่งเงนิทุนภายในสหกรณ์ที่ส าคญัที่น าไปใชห้มุนเวียนในกจิการ ดงันัน้ 
จ านวนการถือหุ้นของสมาชิกยิ่งมีจ านวนมากจะยิ่งท าให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนมากซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อ
สหกรณ์และส่งผลต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ด้วย   รายละเอียดการถือหุ้นของสมาชิกภายในกลุ่ม
สหกรณ์ มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 

 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.3  จ านวนการถอืหุน้ของสมาชกิสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จ ากดั   2,526       14,819,470.00   5,866.77 2,535 16,581,080.00      6,540.80 2,546 18,597,680.00      7,304.67 

2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั     680 5,456,620.00 8,012.66 674     5,955,970.00   8,836.75 666     6,479,570.00   9,729.08 

3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั 579 8,153,910.00 14,082.75 584 9,455,860.00 16,191.54 591 11,030,160.00 18,663.55 

4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 539 3,369,480.00 6,251.35 530 3,584,750.00 6,763.67 536 3,996,110 7,455.43 

5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั 558   3,366,310.00 6,032.81 570 3,951,460.00   6,932.38 585 4,674,160.00 7,990.02 

6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 863 3,754,740.00 4,350.80 860 4,685,290.00   5,448.01 859 5,793,160.00   6,744.07 

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 7,235 55,322,450.00   7,646.50 7,349 63,305,150.00   8,614.12 7,591 74,569,840.00   9,823.45 

8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 1,098 5,655,750.00 5,150.96   1,069     5,982,880.00 5,596.71 1,056 6,153,540.00 5,827.22 

9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 2,227 33,232,351.00 14,922.47   2,104   38,100,380.00 18,108.85 2,082 42,749,440.00 20,532.87 

10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 6,941 64,756,700.00 9,329.60   6,964   71,546,780.00 10,273.81 7,062 78,477,490.00 11,112.64 

11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 2,555 46,375,150.00 18,150.74 2,548 54,261,930.00 21,304.25 2,523 61,543,690.00 24,393.06 

12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 1,817 12,050,260.00 6,615.44 1,898 13,390,910.00 7,055.27 1,958 14,377,530.00 7,342.97 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.3  จ านวนการถอืหุน้ของสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สหกรณ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

สมาชิก 
(คน) 

ค่าหุ้น (บาท) ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน 

13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 2,601 7,064,080.00 2,715.91 2,610 7,785,680.00 2,983.02 2,551 8,691,330.00 3,407.03 

14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 1,826   17,256,120.00   9,450.23 1,841 18,178,700.00      9,874.36 1,834 18,816,160.00      10,259.63 

15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 3,076 25,598,300.00 8,321.94 3,101     29,931,250.00   9,652.13 3,038 34,928,580.00 11,497.23 

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       

ศรสีะเกษ จ ากดั 

113,822 53,264,960.00 467.97 116,256 57,339,230.00 493.22 118,016 60,026,730.00 508.63 

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       

สุรนิทร์ จ ากดั 

100,435 100,437,230.00 1,000.02 101,050 110,142,200.00 1,089.98 102,746 118,940,350.00 1,157.62 

18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 1,691 19,032,390.00 11,255.11 1,708 21,074,970.00 12,338.98 1,737 24,329,480.00 14,006.61 

19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 1,195 
 

22,098,330.00 18,492.33 1,258 26,260,150.00   20,874.52 1,315 29,929,900.00   22,760.38 

20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 4,319 10,536,590.00   2,439.59 4,363 12,182,620.00   2,792.26 5,564 14,208,170.00   2,553.59 

รวม 256,584 511,601,191.00   1,993.89 259,872 573,697,240.00  2,207.61 264,856 638,313,070.00 2,410.04 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 จากตารางที ่ 3.3 พบว่าจ านวนการถอืหุน้ของสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยใน
ปี2552 ค่าหุน้มจี านวนรวมทัง้หมด 638,313,070 บาท และค่าหุน้เฉลีย่ต่อคนมากทีส่ดุคอื สหกรณ์การเกษตร                
ราษีไศล จ ากดั จ านวน 24,393.06 บาท  รองลงมาสหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั  จ านวน 
22,760.38 บาท  และสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั จ านวน 18,663.55 บาท ตามล าดบั  
 
 3.1.3   มูลค่าของประเภทธุรกิจ    
 ภายในกลุ่มสหกรณ์ มกีารด าเนินธุรกจิหลายประเภท ไดแ้ก่ธุรกจิการรบัฝากเงนิ ธรุกจิสนิเชื่อ การจดัหา
สนิคา้มาจ าหน่าย การรวบรวมผลผลติ และการแปรรปูผลผลติ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 3.1.3.1  ธุรกิจการรบัฝากเงิน 
    การรบัฝากเงนิเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมเพื่อเก็บไว้ใชจ่้ายในอนาคต ซึ่ง
สหกรณ์จะค านวณดอกผลใหต้ามอตัรา  และเงื่อนไขของประเภทเงนิฝาก  การระดมเงนิฝากของสหกรณ์จะท า
ให้สหกรณ์มีเงนิทุนภายในส าหรบัหมุนเวียนในกิจการ ธุรกิจรบัฝากเงนิของภายในกลุ่มสหกรณ์ในปี 2550-
2552 มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 

 
ตารางท่ี  3.4 มูลค่าธรุกจิการรบัฝากเงนิของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จ ากดั 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง 
จ ากดั 

3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง 
จ ากดั 

4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม 
จ ากดั 

5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ 
จ ากดั 

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 

12.85 
3.81 

 
5.61 

 
1.37 

 
4.36 
2.24 

 
55.05 
3.69 
13.10 
50.80 
12.60 
24.07 
1.24 
52.11 
19.55 

4.58 
1.36 

 
2.00 

 
0.49 

 
1.55 
0.80 

 
19.64 
1.32 
4.67 
18.12 
4.49 
8.59 
0.44 
18.59 
6.97 

15.95 
3.53 

 
6.87 

 
1.42 

 
5.96 
4.54 

 
101.30 
10.36 
11.36 
49.26 
17.14 
24.70 
1.54 
53.34 
21.63 

4.54 
1.01 

 
1.96 

 
0.40 

 
1.70 
1.29 

 
28.86 
2.95 
3.24 
14.03 
4.88 
7.04 
0.44 
15.20 
6.16 

17.94 
3.28 

 
6.97 

 
3.84 

 
4.63 
4.51 

 
134.46 
15.66 
16.80 
53.99 
21.34 
27.54 
2.91 
53.45 
27.01 

4.20 
0.77 

 
1.63 

 
0.90 

 
1.08 
1.06 

 
31.50 
3.67 
3.94 
12.65 
5.00 
6.45 
0.68 
12.52 
6.33 

 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.4  ปรมิาณการรบัฝากเงนิของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ต่อ) 
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.              
ศรสีะเกษ จ ากดั 

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       
สุรนิทร์ จ ากดั 

18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

0.41 
 

0.00 
 

6.60 
8.99 
1.90 

0.15 
 

0.00 
 

2.35 
3.21 
0.68 

0.84 
 

0.00 
 

7.86 
10.18 
3.25 

0.24 
 

0.00 
 

2.24 
2.90 
0.92 

0.62 
 

0.00 
 

8.72 
11.39 
11.82 

0.15 
 

0.00 
 

2.04 
3.67 
2.77 

รวม 280.35 100.00 351.03 100.00 426.88 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.4 พบว่า มูลค่าธุรกิจการรบัฝากเงนิโดยรวมมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น คือปี 2552 มีจ านวน  
426.88 ลา้นบาท ปี 2551 มจี านวน 351.03 ลา้นบาท และปี 2550 มจี านวน 280.35 ลา้นบาท ตามล าดบัและ
สหกรณ์ที่มีมูลค่าเงนิรบัฝากมากที่สุดได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั จ านวน 134.46 ล้านบาท
รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็  จ ากดั จ านวน 53.99 ลา้นบาทและสหกรณ์การเกษตรค้อวงั จ ากดั 
จ านวน 53.45 ล้านบาทตามล าดบั และมีเพยีงสหกรณ์เดียวที่ไม่มีการรบัฝากเงนิจากสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั 

3.1.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ 
 ภายในกลุ่มสหกรณ์ใหส้มาชิกกู้เงนิในหลายรูปแบบ ได้แก่ เงนิกู้ระยะสัน้เพื่อใชจ่้าย

ในการด าเนินงานทางการเกษตรส าหรับรอบฤดูกาล เงินกู้ระยะปานกลางเพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร ระยะเวลา 3 ปี และเงนิกู้ระยะยาวเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้   และมีปริมาณเงนิกู้คงเหลอืภายใน
กลุ่มสหกรณ์ มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

      
คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี 3.5 ปรมิาณเงนิกู้คงเหลอืภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากัด 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราศไีศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.            
ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       
สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

57.22 
25.87 
30.85 
18.03 
14.79 
12.58 
218.61 
19.65 
122.98 
249.37 
66.84 
35.86 
29.68 
56.39 
82.50 
0.00 

 
0.16 

 
66.80 
95.10 
15.13 

4.70 
2.12 
2.53 
1.48 
1.22 
1.03 
17.94 
1.61 
10.09 
20.47 
5.49 
2.94 
2.44 
4.63 
6.77 
0.00 

 
0.01 

 
5.48 
7.81 
1.24 

63.14 
27.47 
36.49 
17.80 
16.17 
17.26 
247.19 
19.52 
132.81 
267.89 
88.79 
46.95 
33.42 
52.32 
102.72 
0.00 

 
0.08 

 
57.66 
108.27 
20.06 

4.66 
2.03 
2.69 
1.31 
1.19 
1.27 
18.23 
1.44 
9.79 
19.76 
6.55 
3.46 
2.46 
3.86 
7.58 
0.00 

 
0.01 

 
4.25 
7.98 
1.48 

73.36 
27.64 
39.13 
18.78 
17.73 
21.04 
282.60 
19.40 

139.64 
290.98 
99.62 
51.78 
36.55 
54.87 
117.05 
0.00 

 
0.08 

 
62.70 
118.16 
32.78 

4.88 
1.84 
2.60 
1.25 
1.18 
1.40 
18.79 
1.29 
9.29 
19.35 
6.62 
3.44 
2.43 
3.65 
7.78 
0.00 

 
0.01 

 
4.17 
7.86 
2.18 

 
รวม 1,218.41 100.00 1,356.01 100.00 1,503.89 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.5 พบว่า ปริมาณเงนิกู้คงเหลือภายในกลุ่มสหกรณ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และปี 2552 มี
จ านวนรวมทัง้หมด 1,503.89 ล้านบาท และสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการจดัหาทุนจากแหล่งเงนิทุนคือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมส่งเสรมิสหกรณ์  และสหกรณ์ทีม่ปีรมิาณเงนิกู้คงเหลอืมาก
ทีสุ่ด คือสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็จ ากดั จ านวน 290.98 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเกษตร
วสิยัจ ากดั จ านวน 282.60 ลา้นบาทและสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสองจ ากดัจ านวน118.16 ลา้นบาท 

3.1.3.3  การจดัหาสินค้ามาจ าหน่าย    
 การจดัหาสนิคา้มาจ าหน่ายเป็นธรุกจิทีจ่ดัขึ้นเพื่อชว่ยสมาชกิใหไ้ดซ้ื้อสนิคา้ วสัดุที่

จะน ามาใชใ้นการผลติ เช่นปุ๋ ย เมลด็พนัธ์ รวมถงึเครื่องจกัร รถไถนา ในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึสมาชกิไดร้บั
เงนิปันผลเฉลีย่คนืจากสหกรณ์ตามสดัส่วนการท าธุรกจิกบัสหกรณ์ และธุรกจิการจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย มผีล
การวเิคราะหด์งันี้



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

          

3-52 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.6 มูลค่าสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ 
 

 

สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จ ากดั 29.71 

(99.71) 

0.09 

(0.29) 

29.80 

(100) 

17.25 

(100) 

0 

(0) 

17.25 

(100) 

29.65 

(100) 

0 

(0) 

29.65 

(100) 

2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั 1.47 

(94.73) 

0.08 

(5.27) 

1.55 

(100) 

1.76 

(97.59) 

0.04 

(2.41) 

1.80 

(100) 

1.61 

(98.63) 

0.02 

(1.37) 

1.63 

(100) 

3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั 1.69 

(69.04) 

0.76 

(30.96) 

2.45 

(100) 

2.90 

(75.13) 

0.96 

(24.87) 

3.86 

(100) 

3.01 

(78.67) 

0.82 

(21.33) 

3.83 

(100) 

4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 0.84 

(8.10) 

9.57 

(91.9) 

10.41 

(100) 

2.29 

(21.11) 

8.56 

(78.89) 

10.85 

 (100) 

5.47 
(30.71) 

12.34 
(69.29) 

17.81 

(100) 

5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั 3.31 

(94.94) 

0.18 

(5.06) 

3.49 

(100) 

3.4 

(97.35) 

0.09 

(2.65) 

3.55 

(100) 

5.00 
(98.17)  

0.11 
(1.83) 

6.00 
(100) 

6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 4.58 

(100) 

0 

(0) 

4.58 

(100) 

3.95 

(100) 

0 

(0) 

3.95 

(100) 

5.63 

(100) 

0 

(0) 

5.63 

(100) 

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 68.26 

(99.78) 

0.14 

(0.22) 

68.41 

(100) 

65.41 

(99.32) 

0.49 

(0.68) 

65.86 

(100) 

203.47 

(99.77) 

0.45 

(0.23) 

203.92 

(100) 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

          

3-53 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี 3.6 มูลค่าสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ตอ่) 
 

 

สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สนิคา้เกษตร 
(ล้านบาท) 

สนิคา้อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 34.29 

(95.88) 

34.44 

(100) 

34.44 

(100) 

2.11 

(74.92) 

0.71 

(25.08) 

2.82 

(100)                 

5.59 
(95.23) 

0.07 
(4.77) 

5.66 
(100) 

9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 7.11 

(12.32) 

57.75 

(100) 

57.75 

(100) 

11.46 

(12.95) 

77.07 

(87.05) 

88.53 

(100) 
38.27 

(34.14) 
73.80 

(65.86) 
112.07 
(100) 

10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 17.03 

(96.63) 

17.62 

(100) 

17.62 

(100) 

17.73 

(99.05) 

0.71 

(0.95) 

17.90 

(100) 

30.69 
(98.49) 

0.47 
(1.51) 

31.16 
(100) 

11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
 

7.23 

(100) 

0.00 

(0) 

7.23 

(100) 

11.24 

(100) 

0.00 

(0) 

11.24 

(100) 

25.46 

(100) 

0.00 

(0) 

25.46 

(100) 

12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
 

10.15 

(98.14) 

0.20 

(1.86) 

10.35 

(100) 

10.15 

(98.15) 

0.19 

(1.86) 

10.35 

(100) 

7.75 

(98.75) 

0.10 

(1.25) 

7.85 

(100) 

13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 1.14 

(100) 

0.00 

(0) 

1.14 

(100) 

0.63 

(100) 

0.00 

(0) 

0.63 

(100) 

1.57 

(100) 

0.00 

(0) 

1.57 

(100) 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

          

3-54 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี  3.6 มูลค่าสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  (ต่อ) 
 

 

สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 7.60 

(17.93) 

34.79 

(82.07) 

42.39 

(100) 

6.87 

(15.14) 

38.52 

(84.86) 

45.39 

(100) 

10.73 

(17.84) 

49.43 

(82.16) 

60.16 

(100) 

15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 3.80 

(11.13) 

30.33 

(88.87) 

34.13 

(100) 

3.73 

(8.68) 

39.24 

(91.32) 

42.96 

(100) 

6.36 
(13.49) 

40.79 
(86.51) 

47.15 
(100) 

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.            
ศรสีะเกษ จ ากดั       
 

279.08 

(98.53) 

4.17 

(1.47) 

283.25 

(100) 

437.11 

(99.15) 

3.74 

(0.85) 

440.85 

(100) 

480.43 

(99.54) 

2.23 

(0.46) 

482.66 

(100) 

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       
สุรนิทร์ จ ากดั 
 

368.48 

(91.62) 

33.70 

(8-.8) 

402.18 

(100) 

459.14 

(93.38) 

32.53 

(6.62) 

491.67 

(100) 

670.11 

(94.16) 

41.55 

(5.84) 

711.66 

(100) 

18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 7.03 

(25.46) 

20.58 

(74.54) 

27.61 

(100) 

5.89 

(19.93) 

23.67 

(80.07) 

29.56 

(100) 

11.43 

(22.32) 

39.78 

(77.68) 

51.21 

(100) 

19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
 

5.26 

(14.34) 

31.41 

(85.66) 

36.67 

(100) 

4.98 

(13.08) 

33.09 

(86.92) 

38.07 

(100) 

8.40 

(18.65) 

36.63 

(81.35) 

45.03 

(100) 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

          

3-55 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี 3.6 มูลค่าสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ตอ่) 
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

สินค้าเกษตร 
(ล้านบาท) 

สินค้าอ่ืนๆ 
(ล้านบาท) 

รวม        
(ล้านบาท) 

20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 4.64 

(100) 

0.00 

(0) 

4.64 

(100) 

3.68 

(100) 

0.00 

(0) 

3.68 

(100) 

20.59 

(100) 

0.00 

(0) 

20.59 

(100) 

รวม 862.70 

(79.87) 

275.81 

(20.13) 

1,080.09 

(100) 

1,071.68 

(80.50) 

259.61 

(19.50) 

1,331.29 

(100) 

1,571.22 

(84.03) 

298.59 

(15.97) 

1,869.81 

(100) 
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รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

   

3-56 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 จากตารางที่ 3.6 พบว่า มูลค่าธุรกจิการจดัหาสนิค้ามาจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น 
และในปี2552 มมูีลค่ารวม 1,869.81 ลา้นบาท และมมูีลค่าสนิคา้เกษตรรวม 1,571.22 ลา้นบาท และสหกรณ์ทีม่ี
มูลค่าธุรกจิการจดัหาสนิคา้มาจ าหน่ายมากทีส่ดุคอื สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั 
มีมูลค่า 711.66 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษจ ากดั มีมูลค่า
482.66  ลา้นบาท และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั มมูีลค่ารวม 203.92 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 

3.1.3.4  การรวบรวมผลผลิต 
 การจ าหน่ายผลผลติของสมาชกิ หากสมาชกิน าไปจ าหน่ายเอง อาจท าใหถู้กเอารดั

เอาเปรยีบในเรือ่งราคา การชัง่ ตวง วดั สหกรณ์จงึท าหนา้ทีร่วบรวมผลผลติของสมาชกิเพื่อจ าหน่ายต่อใหไ้ด้
ราคาทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม นอกจากนี้ การรวมกนัจ าหน่ายพงึก่อใหเ้กดิอ านาจต่อรองมากกว่าการจ าหน่าย
โดยล าพงั ธรุกจิการรวบรวมผลผลติภายในกลุ่มสหกรณ์  มผีลการวเิคราะหด์งันี้    
 

ตารางท่ี 3.7 มูลค่าธุรกจิรวบรวมผลผลติภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.            
ศรสีะเกษ จ ากดั 
 

25.76 
108.56 
15.32 
5.84 
11.24 
18.28 
212.91 
17.13 
11.23 
41.78 
1.16 
22.75 
30.12 
10.94 
3.94 
88.94 

 

2.99 
12.60 
1.78 
0.68 
1.30 
2.12 
24.71 
1.99 
1.31 
4.85 
0.13 
2.64 
3.50 
1.27 
0.46 
10.32 

 

26.41 
124.43 
0.00 
0.00 
6.27 
6.86 

156.45 
8.46 
46.72 
33.73 
33.32 
16.82 
32.57 
23.69 
5.60 

120.04 
 

2.96 
13.94 
0.00 
0.00 
0.70 
0.77 
17.52 
0.95 
5.23 
3.78 
3.73 
1.88 
3.65 
2.65 
0.63 
13.44 

 

27.47 
99.25 
14.25 
19.99 
11.91 
16.45 
167.71 
2.51 
47.21 
40.42 
4.74 
3.97 
35.74 
10.25 
15.39 
13.92 

 

3.06 
11.06 
1.59 
2.23 
1.33 
1.83 
18.68 
0.28 
5.26 
4.50 
0.53 
0.44 
3.98 
1.14 
1.71 
1.55 

 

 
 
 
 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

   

3-57 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตารางท่ี 3.7 ปรมิาณธรุกจิรวบรวมผลผลติภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)   
                       

สหกรณ์ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ จ านวน  
(ล้านบาท) 

รอ้ยละ 

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.       
สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

218.03 
 

14.01 
1.88 
1.66 

25.31 
 

1.63 
0.22 
0.19 

245.41 
 

3.00 
0.71 
2.44 

27.48 
 

0.34 
0.08 
0.27 

324.38 
 

27.47 
1.36 
13.39 

36.13 
 

3.06 
0.15 
1.49 

รวม 861.48 100.00 892.93 100.00 897.78 100.00 

 
จากตารางที ่3.7 พบว่า มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลติคือขา้วเปลือกภายในกลุ่มสหกรณ์มีแนวโน้ม

เพิม่ขึ้น ในปี2552 มีมูลค่าธุรกจิรวม 897.78 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มมูีลค่าการรวบรวมผลผลิตมากที่สุด คือ 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั  มีมูลค่า 324.38 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวสิยั มมูีลค่า 167.71 ลา้นบาท และ สหกรณ์การเกษตรปฏริูปสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั มมูีลค่า 99.25 ลา้น
บาท ตามล าดบั  ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ทีด่ินสุวรรณภูมิสาม จ ากดั  ในปี2551 ไม่มีการรวบรวมผลผลติของสมาชกิ เน่ืองจากช่วงต้นปีฝนแล้งและช่วง
ปลายปีน ้าท่วมจงึท าใหส้มาชกิไม่สามารถเกบ็ผลผลติได้ จงึไม่มกีารบนัทกึขอ้มูลทางการเงนิ  

3.1.3.5  การแปรรปูผลผลิต 
             สหกรณ์การเกษตรทีม่โีรงสจี านวน 8 แห่งจะสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผลผลติของสมาชิก
สหกรณ์โดยรวบรวมผลผลิตคือข้าวเปลือกของสมาชิก   แล้วน าไปแปรรูปเป็นข้าวสารก่อนน าออกจ าหน่าย
เพื่อใหไ้ดร้าคาทีสู่งขึน้  และธุรกจิการแปรรูปผลผลติภายในกลุ่มสหกรณ์ มกีารวเิคราะห์ดงันี้   
 
ตารางท่ี 3.8 มูลค่าธรุกจิแปรรปูผลผลติของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั  
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั  
4. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้  
  ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้     
  ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั 

 17.36 
58.89 
13.47 
20.37 
0.00 
3.57 
10.38 

 
6.22 

13.33 
45.21 
10.34 
15.64 
0.00 
2.74 
7.97 

 
4.77 

10.66 
47.03 
10.97 
15.34 
2.61 
9.65 
10.67 

 
20.10 

8.39 
37.02 
8.64 
12.08 
2.05 
7.60 
8.40 

 
15.82 

10.06 
75.89 
4.82 
28.71 
4.46 
5.62 
10.17 

 
35.01 

5.76 
43.43 
2.76 
16.43 
2.55 
3.22 
5.82 

 
20.04  

รวม  130.26 100.00 127.03 100.00  174.74 100.00 
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จากตารางที ่3.8 พบว่า มูลค่าธุรกจิแปรรูปผลผลติขา้วเปลอืก ภายในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทีม่โีรงสี
ทัง้ 8 แห่ง โดยรวมมีแนวโน้มสูงขึน้ ในปี2552 มีมูลค่ารวม 174.74 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกจิมาก
ที่สุด คือสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีมูลค่า 75.89 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัดมีมูลค่า 35.01 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากดัมี
มูลค่า 28.71 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

3.1.3.6  เปรียบเทียบมูลค่าแยกตามประเภทธุรกิจของสหกรณ์   
      ภายในกลุ่มสหกรณ์ มีมูลค่าแยกตามประเภทธุรกิจของสหกรณ์  มีผลการวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3.9 มูลค่าธรุกจิแยกเป็นรายประเภทธรุกจิภายในกลุ่มสหกรณ์  
 

 
ประเภทของธุรกิจ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

1. ธุรกจิการรบัฝากเงนิ 
2. ธุรกจิสนิเชื่อ 
3. ธุรกจิการจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย 
4. ธุรกจิการรวบรวมผลผลติ 
5. ธุรกจิการแปรรูปผลผลติ 
6. ธุรกจิบรกิารขนส่งน ้ามนั 
7. ธุรกจิผลติเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

280.35 
1,218.41 
1,080.09 
861.48 
130.26 
4.27 
6.84 

7.83 
34.02 
30.16 
24.05 
3.64 
0.12 
0.19 

351.03 
1,356.01 
1,331.20 
892.93 
127.03 
6.53 
8.88 

8.62 
33.29 
32.68 
21.92 
3.12 
0.16 
0.22 

426.88 
1,503.89 
1,869.81 
897.78 
174.74 
6.73 
7.10 

8.74 
30.77 
38.26 
18.37 
3.58 
0.14 
0.15 

รวม 3,581.70 100.00 4,150.22 100.00 4,827.37 100.00 

  
จากตารางที่ 3.9 พบว่า มูลค่าธุรกจิแยกเป็นรายประเภทธุรกจิภายในกลุ่มสหกรณ์ทีม่ีมูลค่ามากที่สุด 

คอื ประเภทธุรกจิการจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย โดยในปี 2550 มีมูลค่า 1,080.09 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.16 
ปี 2551 มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,331.20 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.68 และในปี 2552 มีมูลค่า  1,869.81 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.26 ของมูลค่าธุรกจิทัง้สิน้     

ธุรกจิทีม่มูีลค่าน้อยทีส่ดุคอื ธุรกจิบรกิารขนส่งน ้ามนั โดยในปี 2550 มมูีลค่า 4.27 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 0.12 ปี 2551 มูลค่า 6.53 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.16 และในปี 2552 มมูีลค่า 6.73 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 0.14 ของมูลค่าธุรกจิทัง้สิน้  
 
 3.1.4  สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าของประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์          
   ภายในกลุ่มสหกรณ์มกีารด าเนินธุรกจิหลายประเภท ไดแ้ก่ธุรกจิการรบัฝากเงนิ ธรุกจิสนิเชื่อ 
การจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย การรวบรวมผลผลติ และการแปรรูปผลผลติ สามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มูล
มูลค่าของประเภทธรุกจิมรีายละเอยีดดงันี้ 
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 มูลค่าธุรกิจการรบัฝากเงนิโดยรวมมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น ในปี 2552 มีจ านวนรวม  426.88 
ลา้นบาท และสหกรณ์ทีม่มูีลค่าเงนิรบัฝากมากทีสุ่ดไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั จ านวน 134.46 
ลา้นบาท  รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเมืองรอ้ยเอด็  จ ากดั จ านวน 53.99 ล้านบาท  และสหกรณ์การเกษตร
คอ้วงั จ ากดั จ านวน 53.45 ลา้นบาท  ตามล าดบั  
 ปริมาณเงินกู้คงเหลือภายในกลุ่มสหกรณ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และปี 2552 มีจ านวนรวม
ทัง้หมด 1,503.89 ลา้นบาท และสหกรณ์ทีม่ีปรมิาณเงนิกู้คงเหลอืมากทีสุ่ด คือสหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอ็ด
จ ากดั จ านวน 290.98 ลา้นบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั   จ ากดั จ านวน 282.60 ลา้นบาท และ
สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง  จ ากดั  จ านวน118.16 ลา้นบาทตามล าดบั 
 มูลค่าธุรกจิการจดัหาสนิคา้มาจ าหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และในปี2552 
มมูีลค่ารวม 1,869.81 ล้านบาท และมีมูลค่าสนิค้าเกษตรรวม 1,571.22 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจ
การจดัหาสนิคา้มาจ าหน่ายมากทีสุ่ดคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั มมูีลค่า 
711.66 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ  จ ากดั มีมูลค่า482.66  
ลา้นบาท  และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั มมูีลค่ารวม 203.92 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลิตคือข้าวเปลือกภายในกลุ่มสหกรณ์มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น ใน
ปี2552 มีมูลค่าธุรกิจรวม 897.78 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าการรวบรวมผลผลิตมากที่สุด คือ สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั  มีมูลค่า 324.38 ลา้นบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั  จ ากดั  มีมูลค่า 167.71 ล้านบาท  และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั มีมูลค่า 
99.25 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 มูลค่าธุรกจิแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือก ภายในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสทีัง้ 8 แห่ง 
โดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี2552 มีมูลค่ารวม 174.74 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจมากที่สุด คือ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั มมูีลค่า 75.89 ลา้นบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ 
ธ.ก.ส. สุรินทร์  จ ากัด  มีมูลค่า 35.01 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จ ากัด มีมูลค่า 28.71 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 มูลค่าธุรกจิแยกเป็นรายประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ที่มมูีลค่ามากที่สุด คอื ประเภท
ธุรกิจการจดัหาสนิค้ามาจ าหน่าย โดยในปี 2550 มีมูลค่า 1,080.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.16 ปี 2551 
มูลค่าเพิม่ขึน้เป็น 1,331.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.68 และในปี 2552 มมูีลค่า  1,869.81 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 38.26 ของมูลค่าธุรกจิทัง้สิน้     
 ธุรกจิบรกิารขนส่งน ้ามนั มีสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจคือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั  
และมสีหกรณ์ทีด่ าเนินธุรกจิผลติเมลด็พนัธุ์ขา้ว คอืสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวสิยั จ ากดั 
 สหกรณ์ทีม่กีารรวบรวมผลผลติประเภทขา้วเปลอืก ไดแ้ก่ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั  ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   262.61   ลา้นบาท 
   2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่  179.02 ลา้นบาท 
   3. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   110.75   ลา้นบาท 
   4. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั          ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     47.48   ลา้นบาท 
   5. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั  ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่    38.64   ลา้นบาท     
   6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั       ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่  35.05   ลา้นบาท         
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   7. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั            ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่    32.81   ลา้นบาท         
   8. สหกรณ์การเกษตรสวุรรณภูม ิจ ากดั ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่    26.55   ลา้นบาท         
   9. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั         ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   14.96   ลา้นบาท  
   10.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั   ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   14.51   ลา้นบาท         
   11.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั  ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   14.30   ลา้นบาท         
   12.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมหิา้ จ ากดั   ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   13.86   ลา้นบาท              
   13.สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั          ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่   13.07   ลา้นบาท              
   14.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมสิอง จ ากดั ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     9.86   ลา้นบาท             
   15.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมสิี ่จ ากดั  ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     9.81   ลา้นบาท            
   16.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั                     ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     9.37   ลา้นบาท            
   17.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั       ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     8.31   ลา้นบาท            
   18.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั   ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     5.83   ลา้นบาท             
   19.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิทา่ตูมสอง จ ากดั         ขายขา้วเปลอืกเฉลีย่     1.32   ลา้นบาท         

3.1.4.9 สหกรณ์ทีม่กีารจดัหาขา้วสารมาจ าหน่ายใหส้มาชกิ ไดแ้ก่ 
   1. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั ขายขา้วสารเฉลีย่   30.71   ลา้นบาท 
   2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั  ขายขา้วสารเฉลีย่   17.66   ลา้นบาท 
   3. สหกรณ์การเกษตรสวุรรณภูม ิจ ากดั ขายขา้วสารเฉลีย่   15.87   ลา้นบาท 
   4. สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั     ขายขา้วสารเฉลีย่     8.41   ลา้นบาท 
   5. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั   ขายขา้วสารเฉลีย่     0.97   ลา้นบาท 
   6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั  ขายขา้วสารเฉลีย่     0.64   ลา้นบาท 
   7. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั ขายขา้วสารเฉลีย่     0.20   ลา้นบาท 
   8. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั ขายขา้วสารเฉลีย่     0.11   ลา้นบาท 

3.1.4.10 สหกรณ์ทีม่กีารจดัหาพนัธุข์า้วมาจ าหน่ายใหส้มาชกิ ไดแ้ก่ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั                               ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่   11.17   ลา้นบาท 
   2. สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั      ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่   10.45   ลา้นบาท 
   3. สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั   ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่     5.27   ลา้นบาท 
   4. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั   ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    4.86   ลา้นบาท 
   5. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั    ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    2.44   ลา้นบาท 
   6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั        ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    1.47   ลา้นบาท 
   7. สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    1.44   ลา้นบาท 
   8. สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั     ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    1.28   ลา้นบาท 
   9. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั   ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    1.27   ลา้นบาท 
   10.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมสิาม จ ากดั             ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    1.07   ลา้นบาท 
   11.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมสิี ่จ ากดั               ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่     0.82   ลา้นบาท 
   12.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั                    ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่     0.82   ลา้นบาท 
   13.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั                      ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่     0.40   ลา้นบาท 
   14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั                                      ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    0.20   ลา้นบาท 
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   15.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภูมหิา้ จ ากดั        ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    0.18   ลา้นบาท 
   16.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั           ขายพนัธุข์า้วเฉลีย่    0.17   ลา้นบาท 
  

3.1.5 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital Strength) 

ความส าคญัของเงนิทุนเป็นเกาะป้องกนัการผนัผวนของการด าเนินงานในระบบสหกรณ์ ความ
เขม้แขง็ขององค์กรสามารถวดัไดจ้ากการมทีุนเพยีงพอกบัความเสี่ยงต่างๆ  ทุนสถาบนัควรมลีกัษณะเงนิทุนที่
ไม่สามารถถอนได ้และไม่ผูกพนักบัการจ่ายผลตอบแทน ดงันัน้การวิเคราะห์ความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความ
เสีย่ง จะวเิคราะห์อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน อตัราส่วนทุนส ารองต่อสนิทรพัย ์อตัราการเตบิโตทุนของสหกรณ์ และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุน โดยการวเิคราะห์จากรายงานประจ าปี 2550-2552 มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 

 
3.1.5.1  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  

ตารางท่ี 3.10  อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(เท่า) 

ปี 2551 
(เท่า) 

ปี 2552 
(เท่า) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

3.78 
2.43 
2.14 
2.61 
2.71 
1.53 
3.08 
5.13 
2.80 
2.89 
0.56 
5.10 
3.14 
2.28 
3.04 
3.56 
1.42 
1.59 
2.36 
0.92 

4.84 
2.96 
2.36 
3.01 
3.20 
1.52 
4.86 

(15.33) 
1.68 
2.80 
0.61 
4.09 
3.82 
2.07 
2.99 
1.78 
1.43 
1.75 
2.29 
1.28 

4.68 
2.84 
2.50 
3.14 
3.06 
1.68 
3.95 

(5.49) 
1.55 
2.70 
0.51 
5.92 
3.81 
2.16 
3.20 
4.10 
1.88 
1.78 
2.21 
2.11 

 
จากตารางที ่3.10 พบว่า สหกรณ์ทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิมากกว่าทุนมากที่สุดคือสหกรณ์การเกษตรมหา

ชนะชยั จ ากดั  รองลงมาสหกรณ์เกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั ตามล าดบั 
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และสหกรณ์เดยีวทีม่สี่วนทุนตดิลบ คอืสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั เป็นสหกรณ์ทีค่วรเฝ้าตดิตามในเรือ่ง
การบรหิารมากทีสุ่ด 

 

3.1.5.2  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรพัย ์ 
ตารางท่ี 3.11  อตัราส่วนทุนส ารองตอ่สนิทรพัย ์ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(เท่า) 

ปี 2551 
(เท่า) 

ปี 2552 
(เท่า) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 
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0.01 
0.06 
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0.04 
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จากตารางที ่3.11 พบว่า สหกรณ์ทีม่อีตัราส่วนทุนส ารองต่อสนิทรพัยม์ากทีสุ่ด คอื  สหกรณ์การเกษตร

คอ้วงั จ ากดั รองลงมาคือ  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่นิสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรปฏริูป
ทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั  ตามล าดบั       
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3.1.5.3  อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์  
ตารางท่ี 3.12  อตัราการเตบิโตทุนของสหกรณ์ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี่ จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

4.31 
14.16 
19.43 
15.66 
25.19 
13.86 
6.10 

267.84 
(17.62) 
13.64 
9.66 
10.00 
11.49 
9.20 
6.55 
15.29 
13.47 
6.54 
19.55 
5.92 

(6.79) 
8.38 
0.00 
3.41 
10.63 
20.91 
12.59 
0.00 
18.53 
12.18 
19.72 
(1.78) 
13.41 
(0.55) 
18.51 
19.57 
13.33 
14.11 
19.02 
13.56 

(5.11) 
9.88 
13.61 
6.74 
22.34 
20.61 
13.83 

(205.87) 
19.23 
13.77 
13.86 
1.02 
11.12 

(66.84) 
15.95 
22.07 
22.16 
14.43 
14.28 
11.72 

 

จากตารางที ่3.12 พบว่า สหกรณ์ทีม่อีตัราการเตบิโตทุนเพิม่ขึน้และมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองทุกปี 
คอืสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั 
และสหกรณ์ที่มีอตัราการเติบโตติดลบ เนื่องจากทุนของสหกรณ์ในงวดก่อนเปรียบเทียบกบังวดปัจจุบนัแล้ว
ลดลง คอืสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรปทุม
รตัต์ จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
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3.1.5.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  
ตารางท่ี 3.13  อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของทุน ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

(3.05) 
11.68 
9.02 
11.55 
9.04 
8.54 
8.07 
17.00 
14.87 
8.92 
4.44 
1.80 
8.19 
8.03 

(2.23) 
15.13 
9.72 
7.79 
10.34 
2.33 

(13.26) 
8.83 
8.66 
5.14 
4.23 
9.37 
10.27 
227.78 
14.75 
9.39 
7.94 

(8.85) 
7.86 
5.40 
3.05 
19.77 
10.44 
7.71 
10.72 
5.92 

0.99 
10.04 
8.04 
4.07 
11.47 
9.42 
10.00 
104.70 
17.79 
10.85 
7.55 

(5.22) 
5.04 
1.87 
4.22 
26.86 
20.76 
8.76 
10.11 
7.48 

 
จากตารางที ่3.13 พบว่า สหกรณ์ทีม่ีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเป็นรอ้ยละของผลตอบแทนจาก

เงนิทุน มากทีสุ่ด คอืสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั รองลงมาคอื สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั รองลงมาสหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั และสหกรณ์ทีม่ีผลการด าเนินงานขาดทุน จะท าใหผ้ลตอบแทน ตดิลบ คอืสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และ
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
 

3.1.6  คณุภาพสินทรพัย ์(Asset Quality) 

วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์สนิทรพัย์ คือ การวิเคราะห์ถึงคุณภาพของสนิทรพัย์ต่างๆ โดย             
มุ่งไปที่สนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้และผลกระทบต่อฐานะการเงนิของสหกรณ์ ความเพยีงพอของทุนส ารอง
ต่อการดอ้ยคุณภาพของสนิทรพัย ์เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อฐานะการเงนิของสหกรณ์ และแหล่งทีม่าของเงนิทุน 
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เพื่อมาลงทุนในสนิทรพัยเ์หล่านี้ อตัราส่วนที่ใชว้ิเคราะห์คุณภาพสนิทรพัย์ ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัย ์อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ดงันี้ 

 
3.1.6.1  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ 

ตารางท่ี 3.14  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปที่ดนิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

0.00 
3.56 
2.89 
2.97 
2.31 
3.34 
2.20 

(1.69) 
4.14 
2.06 
2.91 
0.63 
2.09 
2.35 

(0.58) 
3.75 
4.51 
3.08 
3.15 
1.18 

(2.51) 
2.38 
2.84 
1.35 
1.07 
3.71 
2.05 

(17.05) 
5.24 
2.44 
5.00 

(1.76) 
1.75 
1.70 
0.76 
5.52 
4.31 
2.88 
3.23 
2.80 

0.19 
2.58 
2.34 
1.00 
2.78 
3.61 
1.86 

(15.46) 
6.82 
2.90 
4.85 

(0.87) 
1.00 
1.22 
1.03 
6.63 
7.76 
3.17 
3.11 
2.75 

 
จากตารางที ่3.14 พบว่า สหกรณ์ที่มีอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ เป็นรอ้ยละของผลตอบแทนจาก

การลงทุน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์สินทรพัย์ที่มีอยู่ คือสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั  รองลงมาคอื สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั ตามล าดบั และสหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุน จะมีอตัรา
ผลตอบแทนติดลบ คอืสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชยั จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั  
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3.1.6.2 อตัราการเติบโตของสินทรพัย ์ 
ตารางท่ี 3.15  อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั                             
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

33.20 
25.56 
20.95 
(1.35) 
11.00 
10.99 
33.61 
65.30 
13.32 
(6.83) 
14.96 
23.99 
26.15 
112.94 
16.50 
53.11 
47.24 
11.87 
25.72 
1.02 

13.87 
25.12 
22.40 
14.91 
25.28 
20.47 
61.71 
15.67 
7.16 
9.38 
23.12 
81.89 
31.80 
(6.87) 
17.02 

(27.10) 
14.08 
21.06 
16.83 
34.66 

15.83 
6.68 
18.33 
10.16 
18.29 
28.31 
(3.84) 
95.90 
13.29 
10.79 
7.13 
37.36 
110.91 
4.88 
22.23 
123.91 
44.46 
15.59 
11.23 
52.55 

 

จากตารางที ่3.15 พบว่า สหกรณ์ทีม่อีตัราการเตบิโตของสนิทรพัยเ์ปรยีบเทยีบงวดปัจจุบนักบังวดก่อน 
เพิม่ขึน้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง คือ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั และสหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
และสหกรณ์ที่มอีตัราการเติบโตของสนิทรพัยล์ดลงจากปีก่อน คอืสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม 
จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเมืองรอ้ยเอ็ด จ ากดั สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั 
จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั 

 
3.1.7   ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) 
          วตัถุประสงค์ในการจดัขีดความสามารถในการบริหาร เพื่ อจะทราบถึงประสทิธิภาพในการ

บริหารในธุรกิจแต่ละดา้น ซึ่งสหกรณ์มีการบริการธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจด้านสนิเชื่อ ธุรกิจจดัหาสนิค้ามา
จ าหน่าย ธุรกจิรวบรวมผลผลติ ธุรกจิแปรรูปผลผลติการเกษตร และธุรกจิรบัฝากเงนิ 
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3.1.7.1  อตัราการเติบโตของธุรกิจ  
ตารางท่ี 3.16  อตัราการเตบิโตของธรุกจิ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

37.76 
62.79 
7.86 

(6.58) 
2.47 
(4.06) 
(30.66) 
36.75 
18.50 

(18.68) 
(0.97) 
54.46 
18.38 
12.46 
0.29 
1.88 

(31.75) 
13.19 
18.28 
37.62 

(9.63) 
9.09 

(11.98) 
(27.87) 
(21.47) 
(0.92) 
139.62 
(18.95) 
35.66 
(15.93) 
(87.11) 
22.71 
15.80 
0.98 
46.25 
54.81 
20.87 
(11.64) 
10.87 
46.67 

18.51 
(14.70) 
41.21 
165.62 
47.20 
51.66 
57.85 
(13.43) 
9.74 
19.19 
(6.99) 
(25.66) 
20.31 
5.12 
7.07 

(11.29) 
41.45 
83.40 
10.87 
46.67 

 

จากตารางที ่3.16 พบว่า สหกรณ์ทีม่อีตัราการเพิม่ของปรมิาณธุรกจิรวมเทยีบงวดปัจจุบนักบังวดก่อน 
มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น คือสหกรณ์การเกษตรปฏริูปที่ดนิชุมพลบุรี จ ากดั สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรปฏริูป
ทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั  

 
3.1.8  การท าก าไร (Earning Sufficiency) 

        วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์ก าไร คือ การวิเคราะห์ความยัง่ยืนขององค์การที่จะสามารถ
แข่งขนัระดมเงนิทุนได ้ปรบัตวัตามภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป และไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีเ่ลวรา้ย 
อตัราส่วนทีใ่ช้วเิคราะห์การท าก าไร ประกอบดว้ย ก าไรต่อสมาชิก เงนิออมต่อสมาชิก หนี้สนิต่อสมาชกิ อตัรา
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร อตัราการเตบิโตของทุนส ารอง อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน และอตัราก าไร
สุทธ ิดงันี้ 
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3.1.8.1  ก าไรต่อสมาชิก  
ตารางท่ี 3.17  ก าไรต่อสมาชกิ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(บาท/คน) 

ปี 2551 
(บาท/คน) 

ปี 2552 
(บาท/คน) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

(246.80) 
1,600.77 
1,750.40 
1,390.22 
717.62 
601.59 

1,212.96 
556.81 

2,456.34 
1,012.73 
942.01 
138.17 
298.17 

1,150.48 
(201.06) 
88.35 
115.43 

1,178.81 
2,418.46 

83.54 

(1,053.62) 
1,357.31 
2,072.63 
686.59 
384.52 
778.92 

1,663.54 
(5,504.83) 
3,619.61 
1,199.64 
1,939.48 
(674.40) 
320.75 
799.35 
307.01 
132.93 
139.68 

1,253.60 
2,840.41 
231.03 

85.67 
1,704.62 
2,030.07 
565.29 

1,187.21 
946.19 

1,776.92 
(5,197.98) 
5,248.58 
1,543.90 
2,170.60 
(383.91) 
236.32 
567.39 
509.26 
215.14 
322.39 

1,626.88 
2,983.13 
257.95 

 
จากตารางที่ 3.17 พบว่า สหกรณ์ทีม่ค่ีาเฉลี่ยก าไร(ขาดทุน) ต่อคนส่วนใหญ่มีผลก าไรและมแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้และสหกรณ์มผีลก าไรมากทีสุ่ดคอื สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่า
ตูมสอง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฎิรูป
ทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่ินสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิชุมพลบุร ีจ ากดั และสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดัตามล าดบั  

 สหกรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยก าไร(ขาดทุน) ต่อคนที่มีผลขาดทุน คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั  
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3.1.8.2  เงินออมต่อสมาชิก  
ตารางท่ี 3.18  เงนิออมต่อสมาชกิ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  
 

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(บาท/คน) 

ปี 2551 
(บาท/คน) 

ปี 2552 
(บาท/คน) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

10,952.59 
13,609.26 
23,766.96 
8,787.35 
13,849.01 
6,945.05 
15,255.54 
8,513.85 
20,960.05 
16,647.21 
23,081.38 
19,876.80 
3,191.85 
37,987.01 
14,676.92 

471.59 
1,000.02 
15,158.28 
26,016.22 
2,880.46 

12,832.21 
14,081.13 
27,951.06 
9,488.90 
17,383.28 
10,725.97 
22,384.74 
15,283.46 
5,566.84 
17,347.62 
28,022.29 
20,069.53 
3,572.42 
38,850.03 
16,626.02 

498.53 
1,089.98 
16,672.62 
28,963.48 
3,536.78 

14,350.38 
14,660.75 
30,452.43 
10,892.98 
15,904.69 
11,998.85 
27,536.22 
20,660.57 
28,602.35 
18,757.73 
32,851.01 
21,409.09 
4,547.99 
38,624.72 
20,388.79 

515.71 
1,157.62 
19,026.23 
31,419.46 
4,677.56 

 
จากตารางที ่3.18 พบว่า สหกรณ์ทัง้หมดมีค่าเฉลีย่เงนิออมต่อคน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี และสหกรณ์

ทีม่เีงนิออมต่อสมาชกิสูงสุด คือ สหกรณ์การเกษตรค้อวงั จ ากดั รองลงมาสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูม
สอง จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั ตามล าดบั และสหกรณ์ทีม่เีงนิออมลดลงในปี 2552 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2551 คอื สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสวุรรณภมูสิี ่จ ากดั  และเงนิออมลดลงจากปี 2551 เมื่อเทยีบกบัปี 
2550 คอื สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 
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3.1.8.3  หน้ีสินต่อสมาชิก  
ตารางท่ี 3.19  หนี้สนิต่อสมาชกิ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์ 
  

 
สหกรณ์ 

ปี 2550 
(บาท/คน) 

ปี 2551 
(บาท/คน) 

ปี 2552 
(บาท/คน) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

27,982.77 
37,912.19 
53,489.62 
33,506.50 
26,504.88 
14,579.75 
33,872.06 
19,835.68 
56,767.94 
36,687.69 
26,158.94 
19,769.13 
11,417.17 
31,330.59 
27,346.19 

10.26 
558.09 

39,502.77 
79,584.96 
3,513.55 

30,317.92 
40,794.58 
62,664.28 
34,485.89 
28,372.20 
20,066.58 
36,730.47 
21,483.33 
64,553.81 
39,580.18 
34,937.35 
24,751.00 
12,805.14 
29,407.57 
34,094.76 

2.97 
141.06 

33,209.95 
86,061.86 
6,209.01 

35,011.43 
41,537.78 
66,247.72 
35,779.38 
30,314.81 
24,513.80 
41,060.39 
20,506.67 
69,632.45 
43,029.72 
40,068.30 
26,566.49 
14,330.61 
31,047.38 
39,225.44 

0.91 
351.77 

36,094.64 
89,855.96 
5,896.41 

 
จากตารางที่ 3.19 พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่มค่ีาเฉลี่ยหนี้สนิของสมาชิกต่อคน มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกปี 

และสหกรณ์ทีม่หีนี้สนิสูงสุด คอืสหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั รองลงมาคอื สหกรณ์การเกษตร
ปทุมรตัต์ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ินสุวรรณภูมิสอง จ ากดัตามล าดบั และสหกรณ์ที่มหีนี้สนิต่อ
สมาชิกลดลงในปี 2552 เมื่อเทียบกบัปี 2551 คือสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั และสหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด และสหกรณ์ที่มีหนี้สินต่อสมาชิกลดลงใน  ปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 คือ 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั และสหกรณ์ที่ไม่มีการปล่อยสนิเชื่อเงนิให้กู้ยืมแก่สมาชิก มี
เฉพาะลูกหนี้การค้าเท่านัน้ ท าให้อตัราหนี้สนิต่อสมาชิกน้อยมาก คอื สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า               
ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั 
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3.1.8.4  อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร  
ตารางท่ี 3.20  อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

120.28 
45.14 
47.38 
50.82 
61.84 
60.43 
50.03 
137.51 
25.13 
42.07 
61.18 
85.68 
70.66 
66.03 
141.08 
38.43 
40.94 
49.84 
38.94 
83.91 

274.66 
58.98 
41.98 
69.35 
77.62 
55.55 
46.47 

(110.18) 
21.67 
39.24 
31.31 
142.71 
61.92 
75.12 
84.78 
34.26 
41.99 
48.66 
38.78 
68.80 

95.27 
56.71 
45.27 
75.65 
55.85 
56.66 
53.41 

(287.56) 
19.38 
35.56 
35.40 
133.19 
71.62 
82.48 
78.79 
26.49 
31.74 
46.17 
38.36 
65.53 

 
จากตารางที่ 3.20 พบว่าการเปรยีบเทียบร้อยละของค่าใชจ่้ายด าเนินงานกบัก าไร (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ด าเนินงาน) เพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการบรหิารค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัรายได้ ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด ที่มีผล
ขาดทุนต่อเน่ืองในปี 2551 และ 2552 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกบัความสามารถของสหกรณ์ทีจ่ะด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 
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3.1.8.5  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  
ตารางท่ี 3.21  อตัราการเตบิโตของทุนส ารอง ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

20.12 
11.08 
2.30 
2.26 
2.39 
2.72 
21.56 
n/a 

17.75 
77.71 
8.39 
6.88 
8.79 
3.09 

(21.23) 
58.68 
26.79 
1.75 
6.08 
7.92 

(70.72) 
11.08 
11.56 
7.43 
4.30 
11.91 
5.06 
n/a 

20.63 
61.68 
8.21 

(92.76) 
15.58 
4.47 

(21.23) 
88.06 
20.78 
10.58 
18.97 
6.88 

0.00 
4.60 
13.37 
3.00 
6.51 
17.15 
9.41 
n/a 

27.81 
49.55 
18.25 

(92.89) 
13.85 
2.82 
8.77 
22.92 
19.44 
9.12 
16.87 
45.63 

 
จากตารางที ่3.21 พบว่า อตัราการเพิม่หรอืลดของทุนส ารอง เทยีบงวดปัจจุบนักบังวดก่อน ส่วนใหญ่มี

การจัดสรรก าไรมาเป็นทุนส ารองทุกปี ยกเว้น 4 สหกรณ์ ที่มีผลขาดทุนและไม่ได้จดัสรรทุนส ารอง ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย 
จ ากดั และ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
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3.1.8.6  อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน  
ตารางท่ี 3.22  อตัราการเตบิโตของก าไร/ขาดทนุ ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

(132.39) 
0.81 

109.08 
752.95 
99.76 
99.29 

(39.37) 
242.06 
38.43 
15.33 
20.14 
55.62 
62.55 
50.11 
(2.87) 
342.14 
(2.99) 
213.44 
44.70 
139.61 

328.43 
(16.08) 
19.43 

(51.44) 
(45.27) 
29.03 
39.31 
0.00 
39.22 
18.85 
105.32 

(609.82) 
7.95 

(29.95) 
(253.94) 
53.68 
21.75 
9.24 
23.64 
179.38 

(108.17) 
24.10 
(0.88) 
(16.73) 
216.88 
21.34 
10.33 
(6.72) 
43.49 
30.51 
10.82 

(41.28) 
(27.99) 
(29.29) 
62.51 
64.29 
134.68 
29.78 
9.78 
42.39 

 
จากตารางที่ 3.22 พบว่า อตัราการเติบโตของก าไรหรือขาดทุน เทียบงวดปัจจุบนักบังวดก่อน ส่วน

ใหญ่มีผลก าไรเกิดขึ้น แต่อตัราการเตบิโตผนัผวนทุกปี บางปีมีผลก าไรลดลง และสหกรณ์ทีม่ีอตัราการเตบิโต
ของก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือสหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 
จ ากัด และสหกรณ์ที่มีผลขาดทุน คือ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั   สหกรณ์การเกษตรโพนทราย 
จ ากดั สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
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3.1.8.7  อตัราก าไรสุทธิ  
ตารางท่ี 3.23  อตัราก าไรสุทธ ิปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

(0.78) 
0.97 
5.01 
4.15 
2.51 
2.16 
2.42 
1.62 
6.56 
6.84 
16.68 
0.77 
2.24 
3.61 

(1.27) 
2.63 
1.83 
4.24 
6.29 
4.15 

(4.12) 
0.71 
17.54 
2.86 
1.93 
5.45 
4.18 

(22.97) 
4.97 
9.14 
9.39 

(3.75) 
2.27 
1.99 
1.42 
2.70 
1.86 
5.67 
7.50 
11.69 

0.27 
1.10 
5.61 
0.76 
3.53 
3.39 
2.84 

(32.83) 
6.12 
8.68 
13.82 
(3.55) 
1.47 
1.39 
1.98 
5.01 
3.09 
3.32 
6.94 
3.87 

 

จากตารางที่ 3.23 พบว่า อตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอตัราก าไรสุทธิลดลงในปี 2552 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2551 และสหกรณ์ที่มีอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คือสหกรณ์การเกษตร                
ราษีไศล จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด และสหกรณ์ที่มีผลขาดทุน คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และสหกรณ์การ เกษตรชุมพลบุร ี
จ ากดั  
 

3.1.9  สภาพคล่อง (Liquidity) 
วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์สภาพคล่อง คือ การพจิารณาว่า องค์กรจะมแีหล่งทีม่าของกระแส

เงนิสดเพยีงพอกบัภาระผูกพนัทางการเงนิ(Financial obligation) ทีจ่ะถงึก าหนดหรอืไม่ อตัราส่วนทีใ่ชว้เิคราะห์ 
ประกอบด้วย อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน และอตัราลูกหนี้เงนิกู้ระยะสัน้ทีช่ าระหนี้ไดต้ามก าหนดต่อหนี้ถงึก าหนด
ช าระ ดงันี้ 
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3.1.9.1  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  
ตารางท่ี 3.24  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ปี 2550-2552 จ าแนกตามสหกรณ์  

 
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(เท่า) 

ปี 2551 
(เท่า) 

ปี 2552 
(เท่า) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

1.21 
1.10 
1.22 
0.78 
1.23 
1.82 
1.10 
0.89 
1.45 
1.16 
3.28 
1.00 
1.11 
1.16 
1.34 
1.25 
1.50 
1.61 
1.07 
1.99 

1.15 
1.12 
1.26 
0.93 
1.32 
1.62 
1.11 
0.81 
1.49 
1.19 
2.92 
0.97 
0.98 
1.13 
1.32 
1.68 
1.49 
1.45 
1.13 
1.94 

1.11 
1.14 
1.19 
0.96 
1.27 
1.56 
1.03 
0.73 
1.50 
1.24 
3.26 
0.90 
0.98 
1.31 
1.34 
1.24 
1.31 
1.41 
1.18 
1.78 

 
จากตารางที ่3.24 พบว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มสีภาพคล่องด ีแต่เมื่อพจิารณา

สนิทรพัย์หมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ ดงันัน้สภาพคล่องของสหกรณ์ จะขึ้นอยู่กบั
ประสทิธภิาพในการบริหารลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้เป็นส าคญั และสหกรณ์ทีม่ีสภาพคล่องของสหกรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่ดี คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั จ าเป็นต้องระมดัระวงัเรื่อง
การบรหิารลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้เพิม่ขึน้  
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3.1.9.2  อตัราลูกหน้ีเงินกู้ระยะสัน้ท่ีช าระหน้ีได้ตามก าหนดต่อหน้ีถึงก าหนดช าระ  
ตารางท่ี 3.25  อตัราลูกหนี้เงนิกู้ระยะสัน้ทีช่ าระหนี้ไดต้ามก าหนดต่อหนี้ถงึก าหนดช าระ ปี 2550-2552     

                       จ าแนกตามสหกรณ์  
 

สหกรณ์ 
ปี 2550 
(%) 

ปี 2551 
(%) 

ปี 2552 
(%) 

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
3.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
5.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
10.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
14.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั    
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 
18.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
19.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 
20.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 

58.00 
55.95 
84.37 
44.46 
65.91 
89.40 
73.07 
n/a 
n/a 

48.06 
74.12 
71.76 
n/a 

63.43 
67.00 
0.00 
0.00 
90.56 
66.25 
57.44 

58.00 
54.53 
66.70 
38.04 
64.21 
89.40 
77.99 
n/a 
n/a 

39.96 
78.41 
88.04 
n/a 

55.28 
82.42 
0.00 
0.00 
92.60 
73.42 
61.94 

58.00 
61.23 
81.03 
45.96 
76.69 
93.16 
87.31 
n/a 
n/a 

43.10 
77.05 
63.67 
n/a 

43.81 
73.20 
0.00 
0.00 
92.60 
76.73 
72.55 

 
จากตารางที่ 3.25 พบว่าร้อยละของลูกหนี้ระยะสัน้ที่ช าระไดต้ามก าหนดเทียบกบัลูกหนี้ที่ถงึก าหนด

ช าระ แสดงถึงความสามารถในการเรยีกเก็บหนี้ ของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอตัราสูง อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่อง
ทางการเงินต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีอัตราการเรียกเก็บหนี้ ในระดับดี คือสหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั โดยมค่ีาเฉลี่ยที ่90% ขึน้ไป และสหกรณ์ที่มอีตัราการเรียกเกบ็หนี้อยู่
ในระดบัพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 60-90% คือสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่ินสุวรรณภูมิสอง จ ากดั สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จ ากัด สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่ินชุมพลบุรี จ ากดั และสหกรณ์ที่มอีตัราการเรยีก
เก็บหนี้อยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 
จ ากดั สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั และมสีหกรณ์ทีไ่ม่มเีงนิใหกู้้ยมื 2 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั  และ 
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สหกรณ์ ทีไ่ม่สามารถดูอตัราการเรยีกเกบ็หนี้ได ้ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั สหกรณ์การเกษตร
ปทุมรตัต์ จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
 

3.1.10   การจดัมาตรฐานสหกรณ์ 
การจดัมาตรฐานสหกรณ์ แบ่งเป็น ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑใ์น 

การจดัมาตรฐานสหกรณ์  7  ขอ้  ประกอบดว้ย 
มาตรฐานข้อ 1 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชีย้อนหลงั สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่

ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบตัิภยัหรือภยัธรรมชาติจนเกิดความเสยีหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตดัปี                    
นัน้ออก 

มาตรฐานขอ้ 2 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชยีอ้นหลงั ไม่มกีารกระท าอนัถือไดว้่าทุจริต
ต่อสหกรณ์  

มาตรฐานขอ้ 3 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชสีุดทา้ยสหกรณ์จดัท างบการเงนิแลว้เสรจ็และสง่
ใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้น าเสนอเพื่ออนุมตัิในทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งรอ้ยห้าสบิวนันับแต่วนั
สิน้ปีทางบญัช ี

มาตรฐานข้อ 4 ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า            
รอ้ยละ 60 ของสมาชกิทัง้หมด ร่วมท าธุรกจิกบัสหกรณ์ 

มาตรฐานข้อ 5 ต้องจดัจ้างเจา้หน้าที่สหกรณ์ปฏบิตังิานประจ ารบัผิดชอบด าเนินการธุรกจิของ
สหกรณ์ หากจะไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการด าเนินการ หรือ สมาชิก ที่ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่
ประจ า 

มาตรฐานข้อ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชีย้อนหลงั สหกรณ์ต้องมีการจดัสรรก าไร
สุทธ ิและจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ หรอืทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้ 

มาตรฐานขอ้ 7 ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการ
ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ 

การจดัมาตรฐานสหกรณ์โดยมีหลกัเกณฑ์ในการจดัมาตรฐานสหกรณ์ดงักล่าวข้างต้นและผล
การจดัมาตรฐานสหกรณ์ ภายในกลุ่มสหกรณ์มดีงันี้  

1. สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน  ประกอบดว้ย 

1.1  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 
1.2  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 
1.3  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 
1.4  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 
1.5  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 
1.6  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 
1.7  สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 
1.8  สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั 
1.9  สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั 
1.10  สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
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1.11  สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 
1.12  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั    
1.13  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั 
1.14  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 
1.15  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 
1.16  สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 

2.   สหกรณ์ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน  ประกอบดว้ย 
2.1   สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จ ากดั 
2.2  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 
2.3  สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 
2.4  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เน่ืองจากผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชีย้อนหลงั สหกรณ์มี
ผลการด าเนินงานขาดทุน  
 

3.1.11 การสรปุผลการวิเคราะห์อตัราส่วน  
อ้างถงึผลการศกึษาของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  ในการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิของ

สหกรณ์ อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วยอัตราส่วนส าคัญในการเทียบเคียง                  
3 อตัราส่วน ที่มคีวามส าคญัต่อการเปรยีบเทียบและให้ความสนใจในเบื้องต้น เพื่อการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การ
ปรบัปรุงพฒันาการบรหิารการเงนิของสหกรณ์ สรา้งความเขม้แขง็และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ มีรายละเอยีด
คอื 

อตัราส่วนส าคญั (Key Ratio) วตัถุประสงค์ในการเทยีบเคยีง 
1.อตัราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อก าไร 
   (ก่อนหกัค่าใชจ้่ายด าเนินงาน) 

เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารค่าใชจ้่ายด าเนินงานใหม้ี
ความสมัพนัธ์กบัรายไดท้ีอ่าจจะผนัผวนตามภาวะธุรกจิ 

2.อตัราลูกหนี้ทีช่ าระหนี้ไดต้ามก าหนด เพื่อพฒันาใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการเร่งรดัลูกหนี้ใหส้ามารถช าระหนี้ได้
ภายในก าหนดเวลา แสดงถงึคุณภาพสนิทรพัย์และสภาพคล่องทางการเงนิ 

3.อตัราส่วนทุนส ารองต่อสนิทรพัย์ เพื่อพฒันาทุนส ารองใหม้ัน่คงสามารถเป็นเกราะป้องกนัรองรบัผลกระทบที่
เกดิจากภาวะธุรกจิและการเงนิทีจ่ะส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงนิ 

 
และค่าเทยีบเคยีงของอตัราส่วนมาตรฐานทางการเงนิของสหกรณ์มรีายละเอยีดคอื                    

อตัรา 
                   ระดบัมาตรฐาน                                           

ดี พอใช้ ควรปรบัปรงุ 
1.อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อก าไร น้อยกว่า 45 45-65 มากกว่า 65 
2.อตัราลูกหนี้ระยะสัน้ทีช่ าระไดต้ามก าหนด มากกว่า 90 60-90 น้อยกว่า 60 
3.อตัราส่วนทุนส ารองต่อสนิทรพัย์ มากกว่า 0.20 0.10-0.20 น้อยกว่า 0.10 

หมายเหตุ หน่วย:รอ้ยละ 
 จากอตัราส่วนและรายละเอยีดดงักล่าวขา้งต้นสามารถสรปุผลการวเิคราะห์อตัราส่วนไดด้งันี้ 

1.  อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานตอ่ก าไร (ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน) 
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เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายด าเนินงานกบัก าไร (ก่อนหกัค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) เพื่อ
วเิคราะห์ความสามารถในการบรหิารค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ซึ่งเปรยีบเสมอืนค่าใช้จ่ายคงที ่หากรายไดม้คีวามผนั
ผวนสูงและผูบ้รหิารไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัรายได ้ก็อาจประสบผล
ขาดทุน หรอืก าไรลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถยีรภาพทางการเงนิตามมาได ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร(ก่อนหกัค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) โดยแยก
เป็นสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ที่มีการควบคุมอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร
(ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน) อยู่ในเกณฑ ์ด ีพอใช ้และควรปรบัปรุง เมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนของมาตรฐานทาง
การเงนิทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ ไดจ้ดัท าไว ้ดงันี้ 

สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน ที่มีการควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร(ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน) อยู่ในเกณฑ ์ด ีโดยมอีตัราส่วนรอ้ยละ น้อยกว่า 45 มจี านวน 7 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1.  สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต ์จ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 22.06  
2.  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดัค่าเฉลีย่รอ้ยละ 33.06    
3.  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 38.22 
4.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 38.69 
5.  สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 38.96 
6.  สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 42.63 
7.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 44.88 

 
สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน ทีม่กีารควบคุมอตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ด าเนินงาน) อยู่ในเกณฑพ์อใช ้โดยมอีตัราส่วนรอ้ยละระหว่าง 45-65 มจี านวน 4 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 48.22 
2.  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 49.97 
3.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 53.61 
4.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 57.54 

 
สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน ทีม่กีารควบคุมอตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ด าเนินงาน) อยู่ในเกณฑค์วรปรบัปรุง โดยมอีตัราส่วนรอ้ยละมากกว่า 65 มจี านวน 5 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 65.10 
2.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 65.27 
3.  สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 68.07 
4.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 72.75 
5.  สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 74.54 

 
สหกรณ์ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ตอ้งใหม้กีารควบคุมอตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร (ก่อนหกั

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน) อยา่งมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑค์วรปรบัปรุงอย่างยิง่  โดยมอีตัราส่วนรอ้ยละมากกว่า 100 มี
จ านวน 4 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1.  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 101.55 
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2.  สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 120.53 
3.  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 163.40 
4.  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 177.75 
โดยสหกรณ์ทัง้ 4 แห่งมียอดค่าใช้จ่ายด าเนินงานค่อนข้างสูง โดย สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี

จ ากัด มีผลขาดทุนในปี 2550 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด มีผลขาดทุนในปี 2551 และ 2552  
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั มีผลขาดทุนในปี 2550 และ 2551 และ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย 
จ ากดั มผีลขาดทุนทัง้ 3 ปี (2550,2551 และ 2552) ท าใหค่้าเฉลีย่ทีอ่อกมามากกว่า 100%  

 
2.  อตัราลูกหน้ีระยะสัน้ท่ีช าระได้ตามก าหนด 

เป็นการเปรยีบเทียบลูกหนี้เงนิให้กู้ทีส่ามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนดในรอบปีกบัหนี้ที่ถึงก าหนด
ช าระ อตัราส่วนน้ีแสดงถึงความสามารถในการเรียกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ ความสามารถเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ได้
ในอตัราสูงจะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงนิดตี่อการด าเนินงานและมคีวามเพยีงพอต่อความต้องการใชเ้งนิไป
ขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตขึน้ และยงัสามารถช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้ไดต้ามก าหนด 

สรุปผลการวิเคราะห์ อัตราลูกหนี้ระยะสัน้ที่ช าระได้ตามก าหนด โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่ผ่าน
มาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ที่มคีวามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ ์ด ีพอใช ้
และควรปรบัปรุง เมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนของมาตรฐานทางการเงนิทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ ไดจ้ดัท าไว ้ดงันี้ 

สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน ทีม่คีวามสามารถในการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ ์ด ีโดยมี
อตัราส่วนรอ้ยละ มากกว่า 90 มจี านวน 2 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 91.92 
2.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 90.65 

 
สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน ทีม่คีวามสามารถในการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑพ์อใช ้โดยมี

อตัราส่วนรอ้ยละระหว่าง 60-90 มจี านวน 6 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 79.46 
2.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 77.37 
3.  สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 76.53 
4.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 72.13 
5.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 68.94 
6.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 63.98 

 
สหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐาน ทีม่คีวามสามารถในการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑค์วรปรบัปรุง 

โดยมอีตัราสว่นรอ้ยละน้อยกว่า 60 มจี านวน 4 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 57.24 
2.  สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 54.17 
3.  สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 43.71 
4.  สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 42.82 
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สหกรณ์ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ทีม่คีวามสามารถในการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑพ์อใช ้โดย
มอีตัราส่วนรอ้ยละระหว่าง 60-90 มจี านวน 2 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1.  สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 74.49 
2.  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 74.21 

 
สหกรณ์ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ทีม่คีวามสามารถในการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑค์วร

ปรบัปรุง โดยมอีตัราส่วนรอ้ยละน้อยกว่า 60 มจี านวน 1 สหกรณ์ ประกอบดว้ย 
1.  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 58.00 

 
ส าหรบัสหกรณ์ทีไ่ม่มกีารปล่อยสนิเชื่อใหก้บัสมาชิก มจี านวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส.       
สุรนิทร์ จ ากดั 

สหกรณ์ที่ไม่สามารถดูความสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้  จากรายงานประจ าปี ได ้        
มีจ านวน 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั, สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 
และสหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 
 

3. อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรพัย ์
เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างทุนส ารองกบัส่วนของสนิทรพัยท์ัง้สิน้ทีม่อียู่ตามงบดุล ถ้าอตัราส่วนนี้

สูง แสดงว่า สหกรณ์มเีกราะป้องกนัทางการเงนิ ทุนส ารองสามารถชดเชยสนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยไม่
มีผลกระทบกบัทุน แสดงออกถึงความมัน่คงทางการเงนิของสหกรณ์ที่มีเงนิทุนส ารองมากพอต่อการรองรบั
สภาวการณ์ทางธุรกจิ  

สรุปผลการวเิคราะห์ อตัราส่วนทุนส ารองต่อสนิทรพัย ์โดยแยกเป็นสหกรณ์ทีผ่า่นมาตรฐานและไม่
ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ทีม่ทีุนส ารองสามารถชดเชยสนิทรพัย ์อยู่ในเกณฑ ์ด ีพอใช ้และควรปรบัปรุง เมื่อเทยีบ
กบัอตัราส่วนของมาตรฐานทางการเงนิทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ ไดจ้ดัท าไว ้ดงันี้ 

ทุกสหกรณ์มทีุนส ารองสามารถชดเชยสนิทรพัย์ อยู่ในเกณฑค์วรปรบัปรุง ซึ่งทุนของทุกสหกรณ์
ไม่สามารถคุม้ครองหนี้ไดท้ัง้หมด สหกรณ์ควรปรบัปรุงโครงสรา้งในการใชเ้งนิทุน โดยหาแหล่งเงนิทุนภายนอก
ให้น้อยลงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองให้มากขึ้น โดยมี
อตัราส่วนรอ้ยละน้อยกว่า 0.10 ทุกสหกรณ์ เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่ ดงันี้ 

1.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.09 
2.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.07 
3.สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.07 
4.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.06 
5.สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.06 
6.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.05 
7.สหกรณ์การเกษตรราษไีศล จ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.05 
8.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.05 
9.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.05 
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10.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.04 
11.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.04 
12.สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั   ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.04 
13.สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.03 
14.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์ จ ากดั  ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.03 
15.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.02 
16.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั     ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.02 
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส .ศรสีะเกษ จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.02 
18.สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.02 
19.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั    ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.01 
20.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั (ในรอบ 2 ปี ทีผ่่านมาไม่มกีารจดัสรรทุนส ารอง) 

 
4. สหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐานท่ีมีธุรกิจโรงสี มีจ านวน 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร

เกษตรวสิยั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.
สุรนิทร์ จ ากดั  

สหกรณ์ทีม่ผีลการด าเนินงานมีผลก าไรเฉพาะธุรกจิในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกจิดา้นสนิเชื่อ 
ไดแ้ก่การให้เงนิกู้แก่สมาชกิ ธุรกจิจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย โดยส่วนมากจ าหน่ายปุ๋ ย ธุรกจิรวบรวมผลผลติ โดย
การรวบรวมขา้วเปลอืก และธุรกจิแปรรูปผลผลติ คอืการแปรรูปขา้วเปลอืก และเมื่อสรุปผลการด าเนินทุกธุรกิจ
ทีม่ีในสหกรณ์แลว้นัน้ สหกรณ์มีผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ มีจ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวสิยั จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 

ส าหรบัสหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอ็ด จ ากัด มผีลขาดทุนในธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก เน่ืองจาก
สหกรณ์มค่ีาใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจสูง และมีผลขาดทุนในธุรกจิแปรรูปขา้วเปลอืก ปัญหาส่วนหนึ่งเกดิจากการขาด
ความรู้ความช านาญในการบรหิารธุรกิจด้านนี้ แต่เมื่อพจิารณาโดยรวมทุกธุรกิจแล้ว สหกรณ์ยงัคงมีผลก าไร
สุทธ ิ

 
5. สหกรณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานท่ีมีธุรกิจโรงสี มจี านวน 4 สหกรณ์ ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร

สุวรรณภูม ิจ ากดั , สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั , สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั ทุกสหกรณ์มผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั มผีลขาดทุนในธุรกจิจดัหาสนิคา้มาจ าหน่าย ซึ่งเน้นทีก่ารขาย
ปุ๋ ย และขายขา้วสาร แต่ปัญหาส่วนหนึ่งเกดิจากการเรยีกเก็บหนี้ ท าใหส้หกรณ์ตัง้หนี้สงสยัจะสูญมากไป ท าให้
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จงึท าใหม้ีผลขาดทุน ส าหรบัธุรกิจดา้นอื่น ๆ ยงัคงมีผลก าไร เมื่อพจิารณาโดยรวมในทุก
ธุรกจิแลว้ สหกรณ์มผีลขาดทุนสุทธ ิในปี 2551 และ 2550 

สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั มีผลขาดทุนธุรกิจทุกดา้น ยกเวน้ด้านการใหส้นิเชื่อ และด้าน
ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว ซึ่งธุรกิจดา้นที่มีผลขาดทุน ได้แก่ ธุรกจิจดัหาสนิค้ามาจ าหน่าย ซึ่งเน้นที่การขายปุ๋ ย และ
ขายขา้วสาร , ขาดทุนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลอืก และ ขาดทุนในธุรกิจด้านแปรรูปข้าวเปลือก เมื่อพจิารณา
โดยรวมในทุกธุรกจิสหกรณ์มผีลขาดทุนสุทธ ิในปี 2552 และ 2551  
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สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั มผีลขาดทุนในธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก และ ขาดทุนในธุรกจิ
ดา้นแปรรปูขา้วเปลอืก เมื่อพจิารณาโดยรวมในทุกธุรกจิสหกรณ์มผีลขาดทุนสทุธ ิในปี 2552 และ 2551       

สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั มผีลขาดทุนในธรุกจิรวบรวมขา้วเปลอืก และ ขาดทุนในธรุกจิ
ดา้นแปรรปูขา้วเปลอืก เมื่อพจิารณาโดยรวมในทุกธรุกจิสหกรณ์มผีลขาดทุนสทุธ ิ เฉพาะในปี 2550 แต่ในปี 
2551 และ 2552 มผีลก าไรสทุธ ิแสดงถงึแนวโน้มในบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในทุกปี 
 
3.2  ลกัษณะการรวมกลุ่มในปัจจุบนัของสหกรณ์ผูผ้ลิตข้าวหอมมะลิ 
 การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มในปัจจุบันของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห ้          
ได้ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมนิศกัยภาพการติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารกบัสมาชิกของสหกรณ์และศกัยภาพการเชื่อมโยงกบัสหกรณ์ภายในของคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ             
ทุ่งกุลารอ้งไห ้ 
 

3.2.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกบัสมาชิกสหกรณ์  
ตารางท่ี  3.26  ช่องทางการตดิต่อสื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชกิสหกรณ์ 
 

รายชื่อสหกรณ์ 
วธิทีีก่ารสื่อสาร 

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ 
1. สหกรณ์การเกษตรวสิยั จ ากดั 1 0 0 1 1 1 1 0 
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 1 0 1 1 0 1 0 0 
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 0 0 0 1 1 1 1 1* 
4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 0 0 0 1 1 1 1 0 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 0 0 0 1 1 1 1 0 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 1 1 0 1 1 1 1 0 
7. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 1 0 0 0 0 0 0 0 
8. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 1 0 0 0 1 1 1 0 
9. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 0 0 0 1 1 0 0 0 
10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 0 0 0 0 1 1 1 1* 
11. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 1 0 1 1 1 1 0 0 
12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรษีะเกษจ ากดั 0 0 0 1 1 1 0 0 
13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 0 1 1 1 1 1 0 0 
14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 1 0 1 1 0 1 0 0 
15. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 0 1 1 0 1 1 0 0 
16. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 0 0 0 0 1 1 1 0 
17. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 1 0 0 1 1 1 1 0 
18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์จ ากดั 0 0 1 1 0 1 0 1** 
19. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 1 0 1 1 1 1 1 0 
20. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 1 1 0 1 1 1 0 0 

รวม 10 4 7 15 16 18 10 3 

หมายเหตุ * วทิยุชุมชน ** จดัอบรมเครอืข่าย (0 แทน ไม่ใชว้ธิกีารสื่อสารนัน้ และ 1 แทน ใชว้ธิกีารสือ่สารนัน้) 
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วธิกีารสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชกิสหกรณ์ ก าหนด ดงันี้ 
        ก แทน สอบถามจากสมาชกิโดยตรงตามแต่จะจ าได ้
        ข แทน มแีบบสอบถามส ารวจความคดิเหน็ 

         ค แทน มเีอกสารประชาสมัพนัธ์ส่งข่าวสารหรอืบอรด์  คทัเอ้าท ์
        ง แทน เผยแพรข่่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 

         จ แทน เผยแพรข่่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการนดัประชุมกลุ่มย่อย 
         ฉ แทน ส่งข่าวสารใหห้วัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 
         ช แทน รบัฟังความคดิเหน็จากหวัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 

        ซ แทน อื่นๆ 
จากตารางที ่ 3.26  ช่องทางการตดิต่อสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชกิสหกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้

วิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือช่องทางการส่งข่าวสารให้หวัหน้ากลุ่ม/ผู้น าชุมชน 
รองลงมาคอืเผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการนัดประชุมกลุ่มย่อย และเผยแพร่ข่าวสารและรบัฟัง
ความคดิเหน็จากการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี ตามล าดบั 

 
3.2.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกบัสหกรณ์อ่ืน 

ตารางท่ี 3.27  ช่องทางการตดิตอ่สื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกบัสหกรณ์อื่นๆ 
 

รายชื่อสหกรณ์ 
วธิทีีก่ารสื่อสาร 

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ 

1. สหกรณ์การเกษตรวสิยั จ ากดั 1 0 0 0 0 1 1 0 

2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 1 1 1 0 1 0 0 0 

3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 0 1 0 0 0 0 0 1* 

4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 1 0 0 1 1 1 1 0 

5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 1 0 0 0 0 0 1 0 

6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 0 1 0 1 1 1 1 0 

7. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 0 0 0 0 1 1 1 0 

8. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 1 0 0 0 0 0 0 0 

9. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 0 0 0 0 1 1 1 0 

10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 1 0 0 0 0 0 0 0 

11. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จ ากดั 1 0 1 0 1 1 1 0 

12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรษีะเกษจ ากดั 1 0 0 0 0 0 0 0 

13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 1 0 0 0 0 1 1 0 

14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั 1 0 0 1 0 1 0 0 

15. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 1 0 1 0 0 1 0 0 

16. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 0 0 0 0 1 1 1 0 
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ตารางท่ี 3.27  ช่องทางการตดิตอ่สื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารกบัสหกรณ์อื่นๆ  (ต่อ) 
 

รายชื่อสหกรณ์ 
วธิทีีก่ารสื่อสาร 

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ 

17. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุรี จ ากดั 1 0 1 1 1 1 1 1* 

18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์จ ากดั 1 0 0 0 0 0 0 0 

19. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั จ ากดั 1 0 0 1 1 1 1 0 

20. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 1 1 0 1 1 0 1 0 

รวม 15 4 4 6 10 12 12 2 

หมายเหตุ * ทวี ีวทิยุชุมชน งานออกรา้น  (0 แทน ไม่ใชว้ธิกีารสื่อสารนัน้ และ 1 แทน ใชว้ธิกีารสือ่สารนัน้) 
 

ก าหนดวธิกีารสื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสาร ดงันี้ 
 ก แทน สอบถามเป็นระยะ  เทา่ทีม่เีวลา 

        ข แทน มแีบบสอบถามส ารวจความคดิเหน็ 
         ค แทน มเีอกสารประชาสมัพนัธ์ส่งข่าวสารหรอืบอรด์  คทัเอ้าท ์

        ง แทน เผยแพรข่่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการประชุมร่วมกนั   
         จ แทน เผยแพรข่่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการนดัประชุมกลุ่มย่อย 
         ฉ แทน ส่งข่าวสารใหป้ระธาน / ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
         ช แทน รบัฟังความคดิเหน็จากประธาน / ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                   ซ แทน อื่นๆ  
 

จากตารางที่  3.27   ช่องทางการตดิต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกบัสหกรณ์อื่นส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือสอบถามเป็นระยะ  เท่าที่มีเวลา รองลงมาคือส่ง
ข่าวสารใหป้ระธาน / ผูจ้ดัการสหกรณ์และรบัฟังความคดิเหน็จากประธาน / ผูจ้ดัการสหกรณ์ ตามล าดบั 
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3.2.3 ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอรก์บัสหกรณ์อ่ืนๆ 
ตารางท่ี 3.28  ความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่นๆ 
 

ความร่วมมือ 
ลกัษณะความร่วมมือธุรกิจ 

ธุรกิจเงินฝาก 
 

ธุรกิจจดัหาปัจจยั
การผลิต 

ธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือก 

ธุรกิจจ าหน่าย
ข้าวสาร 

ม ี 4 2 3 7 
ไม่ม ี 16 18 17 13 

 
 จากตารางที่ 3.28 พบว่า ความร่วมมือทางธุรกจิระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่นๆ ส่วน
ใหญ่มกีารแลกเปลีย่นความร่วมมอืทางธุรกจิ ดงันี้  

- ธุรกิจเงนิฝาก มีความร่วมมือกบัสหกรณ์ สหกรณ์บ้านฉาง จ ากดั จ.ระยอง สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรวสิยั จ ากดั สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 

- ธุรกจิเกี่ยวกบัปัจจยัการผลติ มคีวามร่วมมอืกบัสหกรณ์ สหกรณ์บา้นฉาง จ ากดั จ.ระยอง 
- ธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก มีความร่วมมอืกบัสหกรณ์การเกษตรรตันบุรี จ ากดั  สหกรณ์การเกษตร 

สตรชีุมพลบุร ีจ ากดั  
- ธุรกิจจ าหน่ายขา้วสาร มคีวามร่วมมอืกบัสหกรณ์การเกษตรกระบี ่จ ากดั   สหกรณ์เพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จ ากดั  สหกรณ์บ้านฉาง จ ากดั จ.ระยอง สหกรณ์ร้านค้ากรุงเทพ จ ากัด 
สหกรณ์ท าไร่อ่าวหน้า จ ากดั  จ.ประจวบคริขีนัธุ์  สหกรณ์ศรปีระจนัต์ จ ากดั จ.สุพรรณบุรี สหกรณ์
การเกษตรไทรน้อย จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรบางพล ีจ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรพานทอง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรลาดกระบงั  จ ากดั  สหกรณ์การเกษตร
นครปฐม  จ ากดั  สหกรณ์การเกษตรน ้าพอง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนิคมปากน ้า จ ากดั  และ
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากดั  
 

 3.2.4 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอรก์บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอ่ืนๆ  
  
ตารางท่ี  3.29 ความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอื่นๆ   
 

ความร่วมมือ 
หน่วยงาน ท่ีมีความร่วมมือกบัสหกรณ์ภายในคลสัเตอร ์

หน่วยงานภาครฐั 
 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ธ.ก.ส. สถาบนัการศึกษา 

ม ี 13 3 16 9 
ไม่ม ี 7 17 4 11 

 
 จากตารางที ่3.29 พบว่า ความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
อื่นๆ ดงันี้ 
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- หน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ กรมส่งเสรมิการเกษตร  กรมส่งเสรมิสหกรณ์  สหกรณ์จงัหวดั ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านักงานพัฒนาที่ดิน  ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดั ในเรื่องการจดัหาตลาดขายสนิค้า เงนิทุน การอบรมให้ความรู้ อุปกรณ์การตลาด 
การผลติขา้วหอมมะลคุิณภาพ การเพิม่มูลค่าสนิคา้ การปรบัปรุงบ ารุงดนิ การตลาดขา้วหอมมะล ิ

- หน่วยงานภาคเอกชน ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ ากดั โรงสเีกษตร
ไรซ์ โรงสโีชคอนันต์ธญัญา บรษิัทบางซื่อ จ ากดั โรงสเีจยีเมง้ หจก.โชควลิยัการเกษตร บรษิทั ปุ๋ ย
ไวกิ้ง จ ากดั ในเรื่อง เงนิทุนสนิเชื่อ ตลาดขายสนิคา้ การรบัซื้อ-ขายขา้วเปลอืก ปุ๋ ยเคม ี

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขามหาชนะชยั สาขาปทุมรตัต์ สาขาสุวรรณภูมิ สาขา         
พยคัฆภูมวิสิยั สาขาราษีไศล สาขาศรสีะเกษ ในเรื่องเงนิทุนสนิเชื่อและการจดัอบรม 
สถาบนัการศกึษา ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  วทิยาลยัเกษตรกรรม              
ศรสีะเกษ มหาวทิยาลยัราชภฎัรอ้ยเอด็ ในเรือ่งการพฒันาคลสัเตอร์ การสรา้งเวบ็ไซค์เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์คลสัเตอร์ การฝึกอบรม การวจิยัคุณค่าขา้วหอมมะลไิทย ระบบการสอบยอ้นขา้ว
หอมมะลอินิทรยี ์การผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์
 

3.2.5 สรปุผลการศกึษารปูแบบการรวมกลุ่มในปัจจุบนัภายในกลุ่มสหกรณ์  
การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มในปัจจุบันภายในกลุ่มสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสาร

แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชิกสหกรณ์ โดยมีวิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร มากที่สุด คือ
ช่องทางการส่งข่าวสารใหห้วัหน้ากลุ่มหรอืผู้น าชุมชน รองลงมาคอืเผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคิดเห็นจาก
การนัดประชุมกลุ่มย่อย และเผยแพร่ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมใหญ่วิสามัญประจ า ปี 
ตามล าดบั และช่องทางการตดิต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกบัสหกรณ์อื่นส่วนใหญ่ใชว้ธิีการสื่อสาร
และแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสาร มากทีสุ่ด คอืสอบถามเป็นระยะ  เท่าทีม่เีวลา รองลงมาคอืส่งข่าวสารใหป้ระธาน / 
ผูจ้ดัการสหกรณ์และรบัฟังความคดิเหน็จากประธาน / ผูจ้ดัการสหกรณ์ ตามล าดบั 

ความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่นๆ ส่วนใหญ่มพีืน้ฐานการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจเป็นประจ าคือ ธุรกิจเงนิฝาก ธุรกิจเกี่ยวกบัปัจจัยการผลิต ธุรกิจรวบรวม
ขา้วเปลอืก ธุรกจิจ าหน่ายขา้วสาร  และมพีื้นฐานการไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอื่นๆ 
ในดา้นต่างเช่น การจดัหาตลาดขายสนิค้า เงนิทุน การอบรมใหค้วามรู้ และการวจิยั การสนับสนุนอุปกรณ์กร
ตลาด การผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพ การเพิม่มูลค่าสนิคา้ การปรบัปรุงบ ารุงดิน การตลาดขา้วหอมมะลิ และ
แหล่งเงนิทุนด าเนินกจิการ  
 
3.3  ปัญหาเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
        การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่แต่ละสหกรณ์มีความคิดเห็น
เหมอืนกนัและต้องการน าปัญหาเหล่านี้มาเป็นประเดน็ร่วมกนั โดยการส ารวจขอ้มูลปฐมภูม ิจากแบบสมัภาษณ์
เชงิลกึ กบัสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ปรมิาณวตัถุดบิทีไ่ม่แน่นอน เน่ืองจากความแปรปรวนของฝนมกัประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนมา

ช้า หรือฝนหมดเร็ว ท าให้ขาดแคลนน ้า คุณภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีปัญหาโรคและ

แมลงระบาดขึน้ไดง่้าย และขาดความรู ้ทกัษะในการตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนขา้ว 

2) สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืกต ่า   

3) ขา้วเปลอืกมพีนัธุ์อื่นปลอมปน  อาจจะมสีาเหตุจาก มเีมล็ดพนัธุ์ขา้วนาปรังตกคา้งในดิน เมื่อถึง

ฤดูนาปีจึงงอกขึ้นมาใหม่ และปะปนไปกบัข้าวหอมมะลิ  หรือเกษตรกรขาดความรูแ้ละความ

เขา้ใจในเรื่องความแตกต่างของขา้วจงึน าขา้วพนัธุ์อื่นมาปลอมปนขายกบัขา้วหอมมะล ิ 

4) สหกรณ์การเกษตรขาดเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก  

5) ปัญหาไม่มีโรงอบข้าวเน่ืองจากการลงทุนโรงอบขา้วมมูีลค่าสูง อาจจะไม่คุม้ทุน ถ้าจะต้องมีการ

อบขา้วในฤดูกาลเดยีว  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยัก าลงัด าเนินการก่อสร้างคาดการณ์ว่า

ก าลงัการผลติอาจจะไม่เพยีงพอต่อปรมิาณขา้วเปลอืกทีต่้องการอบ 

6) ปัญหาบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการตรวจสอบพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีโรงสี และขาด

ประสบการณ์การด าเนินธุรกจิและการคา้ขา้ว    

7) ปัญหาสมาชิกของสหกรณ์ มาท าใช้บริการธุรกิจของสหกรณ์ในสัดส่วนน้อย เช่น การขาย

ขา้วเปลอืกใหส้หกรณ์ และการซื้อปัจจยัการผลติ เป็นต้น 

8) ปัญหาสหกรณ์ขาดการวางแผนและการด าเนินการตลาด  เนื่องจากต้องใช้ค่ าใช้จ่ายทาง

การตลาดสูง และบุคลากรขาดความรู ้และประสบการณ์ในการด าเนินการทางการตลาด 

9) ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและโรงส ีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ

ท างาน การลดต้นทุนการผลติ การปรบัปรุง และลดขัน้ตอนการท างาน และการสรา้งนวตักรรม

ใหม่ๆ ในการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิเน่ืองจากขาดงบประมาณ และบุคคลากรไม่มี

ความรูใ้นดา้นวจิยัและพฒันา 

10) ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเช่น การวางแผนการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล เพื่อการพฒันาพนักงาน การวงกรอบภาระหน้าที ่และKPI บุคคล และระบบการจูงใจ

เพื่อรกัษาพนักงาน 

11) ปัญหาสหกรณ์ขาดการก าหนดทิศทางขององค์กรและการจดัการยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ

องค์กร ตลอดจนการก าหนดโครงการต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ 

 

3.4  การประเมินศกัยภาพในการรวมกลุ่มคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
 การประเมินศกัยภาพในการรวมกลุ่มคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นการส ารวจข้อมูล
ปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีผลการ
วเิคราะห์ดงันี้ 
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3.4.1 ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ   และการจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
ในปี2552 
ตารางท่ี  3.30 ปรมิาณการรวบรวมขา้วเปลอืกหอมมะล ิ  และการจ าหน่ายปุ๋ ยใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ในปี 2552 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
จ านวนข้าวเปลือกหอมมะลิท่ี
สหกรณ์รบัซ้ือได้ทัง้หมด (ตนั) 

ปริมาณปุ๋ยในธุรกิจจดัหา
ต่อปี (กระสอบ) 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 3,479 10,308 

2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั 12,706 2,660 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั 1,530 3,210 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม  จ ากดั 1,578 3,445 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั 1,189 4,505 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 1,355 4,056 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั 25,000 8,000 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 598 2,800 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์  จ ากดั 3,644 18,870 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 3,760 19,600 
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล  จ ากดั 4,028 21,532 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 2,164 11,129 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั 4,004 1,425 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั 549 2,532 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั 730 6,706 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ  จ ากดั 8,026 426,680 
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั 35,000 12,000 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 2,874 10,929 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 63 8,351 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ี จ ากดั 972 2,295 

รวม 113,249 581,033 

  
จากตารางที ่3.30 พบว่า ปรมิาณการรวบรวมขา้วเปลือกหอมมะล ิและการจ าหน่ายปุ๋ ยใหแ้ก่สมาชกิของ

สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลอืกในปีการผลิต 2552 ได้จ านวนรวม 113,249 ตนัต่อปี และจ าหน่ายปุ๋ ยได้
จ านวนรวม 581,033 กระสอบ และผู้จดัการสหกรณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปริมาณและคุณภาพของ
ขา้วเปลอืกมีความไม่แน่นอน สาเหตุจากความแปรปรวนของปรมิาณน ้าฝน และการปลอมปนขา้วพนัธุ์อื่นจะมี
ผลกระทบต่อปัจจยัพืน้ฐานการผลติและการแปรรูปขา้วสารของสหกรณ์ทีม่โีรงสบีางแห่ง   
 
 3.4.2 โครงการท่ีสหกรณ์ด าเนินการให้แกส่มาชิกระหว่างปี 2550-2552
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ตารางท่ี 3.31 โครงการทีส่หกรณ์ด าเนินการใหแ้ก่สมาชกิระหว่างปี 2550-2552 
 

ชื่อสหกรณ์ โครงการอบรม
ด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร 

โครงการ
จดัหา

เมลด็พนัธ์ุ 

โครงการจดัท า
ฐานข้อมูล
สมาชิก 

โครงการ
ข้าวอินทรีย ์

โครงการ
ตลาดนัด
ข้าวเปลือก 

โครงการปุ๋ย
ปลอด
ดอกเบี้ย 

โครงการขยาย
จุดจ าหน่าย

สินค้า 

โครงการตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการ
ระดมหุ้น 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั / / / / - - / / / 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั / / / - - / - / / 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั / / / / - / / / / 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม  จ ากดั / - / - / / - - - 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั / / / / - / - - - 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้  จ ากดั / / / / - / - / / 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั  จ ากดั / / / / / / / / / 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั / / / / / / - / / 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั / / / / / / - - / 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็  จ ากดั / - - - - / - / / 
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั / / / / - / / / / 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั / / / / / - / / / 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั / / - / / - / / / 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั / / / - / / / - / 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั / / / / / / / / / 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ จ ากดั / / / - - - / / / 
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร์  จ ากดั / - / / / / / / - 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั / / / / / / / / / 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง  จ ากดั / / / / / / / / / 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ี จ ากดั / / / / / / / / / 

จ านวน(แห่ง) 20 17 18 15 12 16 13 16 17 
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  จากตารางที ่3.31 พบว่า โครงการทีส่หกรณ์ด าเนินการใหแ้ก่สมาชกิระหว่างปี 2550-2552 ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพขา้วเปลอืกใหส้มาชกิ ไดแ้ก่ โครงการอบรมความรูด้า้นการเกษตร 
โครงการจดัหาเมลด็พนัธุ์คุณภาพ โครงการขา้วอนิทรยี ์โครงการตลาดนดัขา้วเปลอืก โครงการตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง และโครงการจดัท าฐานขอ้มูลสมาชกิ เป็นต้น และผูจ้ดัการสหกรณ์ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า
การด าเนินโครงการดงักล่าวขา้งต้นจะท าใหส้หกรณ์สามารถรวบรวมขา้วเปลอืกไดท้ัง้ปรมิาณและคุณภาพ  

 
 3.4.3  การฝึกอบรมของผู้จดัการและพนักงานภายในกลุม่สหกรณ์  
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ตารางท่ี 3.32  ประวตักิารฝึกอบรมของผูจ้ดัการและพนักงานของสหกรณ์ในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้
 

ชื่อสหกรณ์ MINI 
MBA 

สถานะ
ผู้น า 

การพฒันา
ทีมงาน 

การเร่งรดั
หน้ีสิน 

การตรวจสอบ
ข้าว 

การ
บริการ 

การ 
ตลาด 

การขาย การ
จดัท า 
เวบ็ไซด์ 

ระบบ 
บญัชีด้วย
คอมพิเศษ 

การ
บ ารงุรกัษา

โรงสี 
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั / / / / / / / / - / / 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั - / / / / / / / - / - 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง  จ ากดั - / / / - / / / - / - 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม  จ ากดั - / / / - / / / - / - 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่ จ ากดั - / / / / - / - - / - 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้  จ ากดั - / / / / / / / / / - 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั / / / / / / / / / / / 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั / / / / / - / / / / / 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั / / / / - / - - / / - 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั / / / / / - / / / / / 
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล  จ ากดั / / / / / / / / / / - 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั - - / - - - / / / / / 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั - / / / / / / / / / - 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั / / / / / - / / - / - 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั - / / / / - / - - / / 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ  จ ากดั - - / - / - / - / / - 
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั / / / - / / / / - / / 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั - / / / / / - - / / - 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอ  จ ากดั - / / / / - / / - / / 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปที่ดนิชุมพลบุร ี จ ากดั - / / / / / / / / / - 

จ านวน(แห่ง) 8 18 20 17 16 12 18 15 11 20 8 
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จากตารางที ่3.32 พบว่า การฝึกอบรมของผูจ้ดัการและพนักงานภายในกลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่มกีารอบรม
ตามหลักสูตรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ และให้การสนับสนุน มีหลักสูตรต่างๆ คือหลกัสูตร
มนิิเอม็บเีอ การพฒันาผูน้ า การพฒันาทมีงาน การเร่งรดัหนี้สนิ การตลาดและการขาย การจดัท าเวบ็ไซด์  การ
ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมทางงานบญัช ีเทคโนโลยโีรงสแีละการบ ารุงรกัษา หลกัสูตรเร่งรดัหนี้สนิ การใหบ้รกิาร การ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วและการปลอมปน การบริหารงานคุณภาพ การประเมนิผลความพงึพอใจลูกคา้ และการ
ลงบัญชี  และผู้จัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุม ทั ้งระบบและ
กระบวนการพฒันาทรพัยากรบุคคล ซึ่งประกอบดว้ย ระบบพฒันาแผนงานอาชีพ ระบบการฝึกอบรมและการ
ติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการบุคคลควบคู่กับการพัฒนาองค์กร 
(Organization Development)  

 
 3.4.4 การบริหารงานและประสบการณ์ของผู้จดัการภายในกลุ่มสหกรณ์ 
ตารางท่ี  3.33  การบรหิารงานและประสบการณ์ของผูจ้ดัการภายในกลุ่มสหกรณ์ 
 

ชื่อสหกรณ์ ระยะเวลา 
ด าเนิน

กิจการ (ปี) 

จ านวน 
พนักงาน
(คน) 

อายุงาน
ผู้จดัการ

(ปี) 

อายุ 
ผู้จดัการ

(ปี) 

วุฒิ
การศึกษา 
ผู้จดัการ 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 30 14 12 55 ปรญิญาตรี 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง  จ ากดั 30 5 27 47 อนุปรญิญา 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 30 5 7 38 อนุปรญิญา 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 30  5 9 35 ปรญิญาตรี 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 28 5 9 34 ปรญิญาตรี 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 27 6 15 44 ปรญิญาตรี 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั 32 25 17 45 ปรญิญาโท 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 8 25 5 33 ปรญิญาตรี 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 33 8 24 49 ปรญิญาตรี 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 33 31 22 49 ปรญิญาตรี 
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 35 13 30 52 ปรญิญาตรี 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 33 15 14 44 ปรญิญาตรี 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั 34 7 14 34 ปรญิญาตรี 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั 32 16 28 47 ปรญิญาตรี 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั 34 13 1 26 ปรญิญาโท 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรสีะเกษ   
     จ ากดั 

18 24 7 40 ปรญิญาตรี 

17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จ ากดั 19 109 8 51 ปรญิญาโท 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 31 17 25 43 ปวช. 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 20 15 27 52 มธัยมศกึษา

ตอนปลาย 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 9 15 5 39 ปรญิญาตรี 

รวม 546 373 306 857  
เฉลี่ย 27.30 18.65 15.30 42.85  



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

   

3-94 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 จากตารางที่ 3.33 พบว่า การบริหารงานและประสบการณ์ของผู้จดัการภายในกลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่
กจิการสหกรณ์มกีารด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานานมีค่าเฉลีย่ 27.30 ปี และผูจ้ดัการมีอายุงานเฉลีย่  15.3 ปี 
อายุตวัเฉลี่ย 42.8 ปี และวุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่ส าเร็จชัน้สูงสุด การศึกษาปริญญาตรี   และผู้จดัการสหกรณ์
ส่วนใหญ่มคีวามเป็นผูน้ าสูง และผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหก้ารยอมรบั  
 
 3.4.5  จ านวนสมาชิกเร่ิมตัง้กิจการ และจ านวนสมาชิกปัจจุบนัของสหกรณ์ และสดัส่วนของ
สมาชิกในการใช้บริการในธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิต และธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2552 
ตารางท่ี  3.34  จ านวนสมาชกิเริม่ตัง้กจิการ และจ านวนสมาชกิปัจจุบนัของสหกรณ์ และสดัส่วนของสมาชกิใน 
                    การใชบ้รกิารในธรุกจิจดัหาปัจจยัการผลติ และธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก ปี 2552 
 

ชื่อสหกรณ์ จ านวน
สมาชิก 
เร่ิมตัง้

กิจการ(คน) 

จ านวน
สมาชิก
ปัจจุบนั 
(คน) 

ร้อยละของ
สมาชิก 

ท่ีซ้ือปัจจยั
การผลิตกบั
สหกรณ์ 

ร้อยละของ
สมาชิก 

ท่ีขายข้าวเปลือก
ให้สหกรณ์ต่อ
สมาชิกทัง้หมด 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 212 2,546 27.87 17.85 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 222 666 21.77 34.08 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 105 591 8.51 77.33 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 113  536 60 5.22 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 66 593 53.29 42.16 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 95 859 31.67 27.36 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั 176 8,152 90.15 90.15 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 200 1,056 63.93 47.92 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 340 2,082 60.71 30.88 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 1,235 7,046 67.72 16.11 
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากดั 217 2,507 60.00 7.53 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั 159 1,972 29.06 29.61 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิสิยั  จ ากดั 30 2,590 4.90 17.92 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั 700 1,890 50.00 40.00 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั 424 4251 20.09 1.15 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั 20,000 116,256 19.46 0.81 
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั 300 101,050 30 35.00 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั 237 1,717 61.44 4.60 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง จ ากดั 170 1,342 51.71 4.99 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั 4,251 3;062 53.9 35.9 

รวม 29,252 257,702 - - 
เฉลี่ย - - 43.31 28.33 
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จากตารางที ่3.34 พบว่า จ านวนสมาชกิภายในกลุ่มสหกรณ์เมื่อเริม่ตัง้กจิการมจี านวน 29,252 คน 
และจ านวนสมาชกิปัจจุบนัของสหกรณ์มจี านวน 257,702 คน 

 สดัส่วนของสมาชกิในการใชบ้รกิารในธุรกจิจดัหาปัจจยัการผลติและธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก จ านวน
สมาชกิ รอ้ยละของสมาชกิทีซ่ื้อปัจจยัการผลติกบัสหกรณ์ต่อสมาชิกทัง้หมด เฉลี่ย 43.31 รอ้ยละของสมาชกิที่
ขายขา้วเปลอืกกบัสหกรณ์ต่อสมาชกิทัง้หมด เฉลีย่ 28.33   

ผูจ้ดัการสหกรณ์ส่วนใหญ่เหน็ว่าสหกรณ์ไม่มกีารส ารวจความต้องการของลูกคา้อย่างเป็นระบบ จงึไม่มี
ขอ้มูลเพื่อการน ามาปรบัปรุงพัฒนาผลติภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของสมาชิก และผูบ้รโิภค ท าใหไ้ม่
สามารถจูงใจให้สมาชิกน าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์และซื้อปัจจยัการผลิตจากสหกรณ์ และในการแข่งขนั
จ าหน่ายขา้วสาร ผูบ้รโิภคมีความพถิีพถินัในการเลอืกซื้อและบริโภคสนิค้า  กระแสการเปลีย่นแปลงของความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคขา้ว ส่วนใหญ่กลุ่มคนทีร่กัและดูแลสุขภาพ จะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่มี
ความปลอดภยัจากสารพษิเช่น ยาฆ่าแมลง สารเคมีถนอมอาหาร ผู้บรโิภคกลุ่มนี้จะเลือกบรโิภคข้าวอินทรีย ์
หรอืขา้วผสมวิตามิน สมุนไพร ซึ่งสหกรณ์ที่มโีรงสบีางแห่งก าลงัพฒันาสนิคา้ในกลุ่มนี้เช่น สหกรณ์การเกษตร
เมืองรอ้ยเอด็  จ ากดั  จ าหน่ายข้าวกลอ้งงอก  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตร
การตลาดเพื่อลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั  จ าหน่ายขา้วสารอนิทรยีบ์รรจุถุง   
 
  3.4.5  สถานการณ์การแขง่ขนัการค้าข้าว และราคาข้าว ภายในกลุ่มสหกรณ์(ระหว่างวนัท่ี 1-15 
ธนัวาคม  2552)  
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ตารางท่ี  3.35 สถานการณ์การแข่งขนัการคา้ขา้ว และราคาขา้ว ภายในกลุ่มสหกรณ์(ระหว่างวนัที ่1-15 ธนัวาคม  2552)  
 

ชื่อสหกรณ์ 
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจจ าหน่ายข้าวสาร 

จ านวน
คู่แข่ง 

ราคารบัซ้ือข้าวเปลือก
ต่อ1ก.ก.จากเกษตรกร 

จ านวนวิสาหกิจท่ีรบัซ้ือ
ข้าวเปลือกจากจากสหกรณ์ 

สถานการณ์
แข่งขนั 

จ านวน
คู่แข่ง 

ราคาขายส่งต่อ
ข้าวสาร 1 ก.ก. 

ราคาขายปลีกต่อ
ข้าวสาร 1 ก.ก. 

สถานการณ์
การแข่งขนั 

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั 10 14.70 5 สูง 3 32 40 สูง 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหินึ่ง จ ากดั 15 15 5 สูง - - - - 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิอง จ ากดั 13 15 4 สูง - - - - 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิาม จ ากดั 13 15 5 สูง - - - - 
5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมสิี ่จ ากดั 8 15 2 สูง - - - - 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสุวรรณภูมหิา้ จ ากดั 11 15 3 สูง - - - - 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ ากดั 5 15.20 5 สูง 10 34 40 สูง 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 2 15 8 สูง 4 33 35 สูง 
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากดั 2 14.50 2 สูง - - - - 
10. สหกรณ์การเกษตรเมอืงรอ้ยเอด็ จ ากดั 25 14 5 สูง 6 31 35 สูง 
11. สหกรณ์การเกษตรเกษตรราษีไศล จ ากดั 7 14.50 1 สูง - - - - 
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 5 14.85 1 สูง - - - - 
13. สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมพิิสยั  จ ากดั 5 14.80 1 สูง 3 30 33 สูง 
14. สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จ ากดั 3 14.50 6 สูง - - - - 
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี จ ากดั 8 14.50 8 สูง 10 30 34 สูง 
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ศรสีะเกษ จ ากดั 7 15.00 8 สูง 7 31 34 สูง 
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั 44 14.50 10 สูง 20 33 34 สูง 
18. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมหนึ่ง จ ากดั 9 14.50 9 สูง - - - - 
19. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิท่าตูมสอง  จ ากดั 3 13 2 สูง - - - - 
20. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิชุมพลบุร ี จ ากดั 4 14.50 4 สูง - - - - 

รวม 199 - 94 - 63 - - - 

3-53 
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 จากตารางที่ 3.35 พบว่า สถานการณ์การแข่งขนัการค้าข้าว และราคาข้าวภายในกลุ่มสหกรณ์ (ระหว่าง
วนัที ่1-15 ธนัวาคม  2552) ส่วนใหญ่มกีารแข่งขนัสูง และมจี านวนคู่แข่งขนัภายในตลาด  รวม 199 ราย  
 คู่แข่งมวีธิกีารแข่งขนัโดยการเสนอราคาสูงกว่าราคาของสหกรณ์ จูงใจโดยมรีางวลัใหร้ถรบัจา้งทีร่วบรวม
ขา้วของเกษตรรายยอ่ยและมกีารส่งเสรมิการขายโดยการแจกเสือ้ หรอืมอีาหารใหร้บัประทาน และสหกรณ์บางแห่งมี
เทคนิคเช่นเดียวกบัโรงสเีอกชนจงึสามารถแข่งขนัทางธุรกิจได้โดยจะต้องมีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลอืกจ านวน
มาก จะท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั  สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์  จ ากดั  และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั  นอกจากนี้ 
สหกรณ์ทุกแห่งมีกลยุทธ์ในการแข่งขนัโดยการประชาสมัพนัธ์                จดัประชุมชี้แจง และกระตุ้นสมาชิกผ่าน
หวัหน้ากลุ่มให้เห็นความส าคญัถึงการน าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกนัและกัน  
โดยจะมเีงนิปันผลเฉพาะสมาชกิทีน่ าขา้วเปลอืกมาขายให ้หรอืปันผลต่อหุน้เมื่อสิน้ปีบญัชี 
 การแข่งขนัทางดา้นราคารบัซื้อขา้วเปลอืกตน้ฤดกูาลเกบ็เกี่ยวปี 2552 ราคาขา้วเปลอืกหอมมะล ิ       ทุ่ง
กุลาร้องไหข้า้วสด ราคารบัซื้อกโิลกรมัละ 10.00–10.50 บาท และราคาสูงขึน้เรื่อยๆ จนถงึกโิลกรมัละ 11.50–12.00 
บาท ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ราคารบัซื้อ ณ วนัที่ 1–15 ธนัวาคม 2552 
ราคารบัซื้อที่กิโลกรมัละ 15.00 บาท ซึ่งพยากรณ์ว่าราคาจะขึ้นสูงกว่านี้ เนื่องจากมีค าสัง่ซื้อจากพ่อค้าส่งออกราย
ใหญ่ 
 สถานการณ์การแข่งขันการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้มีการแข่งขันสูง สหกรณ์                
ส่วนใหญ่จ าหน่ายขา้วสารบรรจุกระสอบ 50 กโิลกรมั และบรรจุถุงขนาด 5 ก.ก. และขนาด 10 ก.ก. ตรายีห่อ้มทีัง้ตรา
ของสหกรณ์ตนเอง เช่น ตราคนหาบขา้ว  ตราเกวียนทอง  เป็นต้น  และตราสนิคา้ทีพ่ฒันาโดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
คือ ตรา TK Thung Kula Farm และตราของจงัหวดั ส่วนใหญ่จ าหน่ายผ่านช่องทางคือสหกรณ์การเกษตรที่เป็น
เครือข่ายในจงัหวดัใกล้เคียง หรอืจงัหวดัในภูมภิาคอื่น และเครอืข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลไิทย และบางแห่งจ าหน่าย
ผ่านช่องทางร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกและ หา้งสรรพสนิคา้ในจงัหวดัทีต่ ัง้ของส านักงานสหกรณ์เช่น จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
จงัหวดัสุรินทร์  และมีสหกรณ์ ที่มียอดจ าหน่ายข้าวสารสูงคือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั และสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรนิทร์  จ ากดั และมจี านวนคู่แข่งในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหร้วม  63  ราย 
 
3.5  การประเมินระดบัความสามารถของสหกรณ์ ต่อศกัยภาพของการรวมตวัเป็นคลสัเตอร ์         
กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
 การประเมนิระดบัความสามารถของสหกรณ์ ต่อศกัยภาพของการรวมตวัเป็นคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่ง
กุลารอ้งไห ้ไดท้ าการศกึษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากจ านวนสหกรณ์ทัง้ 20 แห่ง โดยประเดน็ของการ
ประเมนิ ประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะสนิคา้/บรกิาร 

2. ความพรอ้มและศกัยภาพดา้นการผลติ 

3. ระดบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติ 

4. ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งวตัถดุบิ 

5. ความสามารถในการบรหิารจดัการ 

6. ความพรอ้มและศกัยภาพบุคลากร 
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7. ศกัยภาพของผูน้ า 

8. ความพรอ้มและศกัยภาพดา้นการตลาด 

9. ความสามารถในการเขา้ถงึตลาด 

10. ความพรอ้มในการพฒันาผลติภณัฑ ์

11. ความสามารถในการปรบักลยุทธ์เพื่อตอบสนองลูกคา้ 

12. ความพรอ้มและศกัยภาพในการจดัการดา้นการเงนิ 

13. ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

14. ความพรอ้มในการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่น 

15. ศกัยภาพในการแลกเปลีย่นทรพัยากรระหว่างสหกรณ์ 

 
และเกณฑใ์นการสรปุเป็นดงันี้ 

ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
   4.50 -  5.00  มคีวามพรอ้มในระดบัมากทีส่ดุ  
   3.50 -  4.49  มคีวามพรอ้มในระดบัมาก 
   2.50 -  3.49  มคีวามพรอ้มระดบัปานกลาง 
   1.50 -  2.49  มคีวามพรอ้มในระดบัน้อย 
   1.00 -  1.49  มคีวามพรอ้มในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี  3.36  การประเมนิระดบัความสามารถของสหกรณ์ ต่อศกัยภาพของการรวมตวัเป็นคลสัเตอร์กลุ่ม 
                    ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

ประเดน็ 

ระดบัความพร้อม 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พร้อม 
มาก

ท่ีสุด(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด(1) 
1. ลกัษณะสนิคา้/บรกิารหลกั 1 7 9 3 0 3.30 ปานกลาง 
2. ความพร้อมและศักยภาพด้านการ
ผลติ 1 5 10 2 2 3.05 ปานกลาง 

3. ระดบัเทคโนโลยใีนการผลติ 0 3 8 6 3 2.55 ปานกลาง 

4. ความสามารถในการเขา้ถงึวตัถุดบิ 1 8 7 2 2 3.20 ปานกลาง 

5. ความสามารถในการบรหิารจดัการ 2 6 6 6 0 3.20 ปานกลาง 

6. ความพรอ้มและศกัยภาพบุคคล 2 3 9 6 0 3.05 ปานกลาง 

7. ศกัยภาพของผูน้ า 3 4 10 2 1 3.30 ปานกลาง 

8. ความพรอ้มและศกัยภาพดา้น
การตลาด 2 3 8 6 1 2.95 ปานกลาง 

ตารางท่ี  3.36 การประเมนิระดบัความสามารถของสหกรณ์ ต่อศกัยภาพของการรวมตวัเป็นคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอม
มะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ (ต่อ) 
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ประเดน็ 

ระดบัความพร้อม 

ค่าเฉลี่ย 
ความ 

พร้อม 
มาก

ท่ีสุด(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด(1) 
9. ความสามารถในการเขา้ถงึตลาด 1 1 10 8 0 2.75 ปานกลาง 

10. ความพรอ้มในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ 1 2 9 6 2 2.70 ปานกลาง 

11. ความพรอ้มในการปรบัปรุงกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองลูกคา้ 1 4 12 3 0 3.15 ปานกลาง 

12. ความพรอ้มและศกัยภาพในการ
จดัการดา้นการเงนิ 2 6 8 1 3 3.15 ปานกลาง 

13. ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุน 2 7 8 1 2 3.30 ปานกลาง 

14. ความพรอ้มในการรวมกลุ่ม
เป็นคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่น 2 10 6 1 1 3.55 มาก 

15. ศกัยภาพในการแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรระหว่างสหกรณ ์ 0 6 11 1 2 3.05 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  3.36 พบว่า การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัว
เป็นคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มคีวามพรอ้มระดบัปานกลางประเดน็ต่างๆ คือ 
การแปรรูปผลติภณัฑท์ี่รบัมาจากสมาชิกเกษตรกร ในลกัษณะสนิคา้/บริการหลกัเป็นอุตสาหกรรมกลางน ้า ค่าเฉลี่ย  
3.30  ความพรอ้มและศกัยภาพการผลติ  ค่าเฉลีย่ 3.05 ระดบัเทคโนโลยใีนการผลิตค่าเฉลี่ย 2.55 ความสามารถใน
การเข้าถึงวตัถุดิบได้ ค่าเฉลี่ย 3.20 ความสามารถในการบริหารจดัการ ค่าเฉลี่ย 3.20 ความพร้อมและศกัยภาพ
บุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.05 ศักยภาพของผู้น าค่าเฉลี่ย 3.30 ความพร้อมและศักยภาพด้านการตลาด ค่าเฉลี่ย 3.1 
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดค่าเฉลี่ย 2.75 ความพรอ้มในการพฒันาผลติภณัฑค่์าเฉลีย่ 2.70 ความสามารถใน
การปรบักลยุทธ์เพื่อตอบสนองลูกค้าในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.15 ความพร้อมและศกัยภาพในการจดัการด้าน
การเงนิ ค่าเฉลีย่ที ่3.15 ความสามารถในการปรบักลยุทธ์เพื่อความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ค่าเฉลีย่  3.15 
ศกัยภาพในการแลกเปลี่ยนทรพัยากรระหว่างสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.05  และมีความพร้อมระดับมากประเด็นความ
พรอ้มในการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์กบัสหกรณ์อื่น ค่าเฉลีย่ 3.55 
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บทท่ี 4 
การศึกษาการรปูแบบการรวมกลุ่มคลสัเตอรข์้าวอื่นๆ 

และรปูแบบท่ีเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

 
 การศกึษาการรูปแบบการรวมกลุ่มขา้วอื่นๆและรูปแบบที่เป็นไปไดใ้นการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิ           
ทุ่งกุลารอ้งไห ้เป็นการศกึษาเอกสาร รายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวอื่นๆ ที่ด าเนินการในประเทศ
และต่างประเทศ และน ามาประเมนิศกัยภาพและความเป็นไปไดพ้รอ้มกบัก าหนดรูปแบบทีเ่ป็นไปไดใ้นการรวมกลุ่ม
ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
4.1  ผลการศึกษาการรวมกลุ่มคลสัเตอรข์้าวในประเทศไทย 

 การรวมกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวในประเทศไทย ที่เรียกกลุ่มตนเองว่าเป็นคลสัเตอร์ มีการด าเนินงานขบัเคลื่อนที่
ชัด เจนในลักษณ ะของคลัส เตอร์  มี  3  แห่ ง  คือ  ก ลุ่มคลัส เตอร์ข้ าวจังหวัดพิษ ณุ โลก คลัส เต อร์ข้ าว 
จงัหวดัพจิติร และกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วจงัหวดัอุดรธานี การขบัเคลื่อนกลุ่มคลสัเตอร์ทัง้ 3 กลุ่มนี้ได้รบัการสนับสนุนจาก
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม สาระส าคญัของการด าเนินงานปรากฏดงันี้ 

 
4.1.1 กลุ่มคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมข้าวจงัหวดัพิษณโุลก 
  4.1.1.1 รปูแบบการรวมกลุ่มและการด าเนินการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์ 
  ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่2  กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการพฒันา และเชื่อมโยง

การรวมกลุ่ม ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบัขา้ว โดยได้เริม่ด าเนินการสร้าง และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร การ
แปรรูปข้าว ในพื้นที่จงัหวดัพิษณุโลก ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา เพื่อให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยว
กบัขา้วในพืน้ที่จงัหวดัพษิณุโลกไดม้กีารรวมตวั และมกีารพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตนเองให้สูงขึ้น  
สมาชกิหลกัประกอบดว้ยผูป้ระกอบการโรงสขีา้ว จ านวน  11  โรง  และโรงงานแปรรูป (เส้นหมี่ ก๋วยเตีย๋ว)  จ านวน  
11  โรง  ในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุตรดติถ์    

  การรวมกลุ่มใหเ้กดิเป็น คลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปข้าว ปรากฏว่าสมาชกิมกีาร
ร่วมกนัจดัท าแผนแม่บท แผนปฏบิตักิาร มกีารจดัท าโครงการรว่มกนั มกีารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของกลุ่ม มกีาร
ขยายตลาด หรือมีการร่วมมือกนัผลิต มีการพฒันาทางด้านการออกแบบ  หรือบรรจุภัณฑ์ ในช่วงปีแรกของการ
พฒันาคลสัเตอร์ อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปขา้ว นับว่าเป็นก้าวแรกของการวางระบบ สร้างความเข้าใจและการ
เรยีนรู้ จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานต่อไป เพื่อสานต่อคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร (แปรรูปข้าว) ให้ไปสู่เป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ทีไ่ดว้างไว้ ซึ่งถอืเป็นงานทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

  ในระยะเริ่มต้น   ศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ไดม้อบหมายให้สถาบนัอาหาร ด าเนินการ
พฒันากลุ่มคลสัเตอร์ จงัหวดัพษิณุโลก โดยไดม้กีารด าเนินกจิกรรมดงันี้  

-  กจิกรรมละลายพฤตกิรรม  
-  การระดมความคดิเพื่อก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพฒันา             

คลสัเตอร์  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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-  การศกึษาดูงานโรงงานทีท่นัสมยัภายในประเทศ การเยีย่มชมกจิการโรงงานในกลุ่มสมาชกิ 

รวมถงึการพฒันาดา้นกระบวนการผลติ การปรบัปรุงในดา้นต่าง ๆ  
-  การอบรมสมัมนาใหค้วามรูด้า้นตา่ง  

4.1.1.2 ทิศทางและยทุธศาสตรใ์นการด าเนินงานของคลสัเตอร ์
ผลการระดมสมอง ของสมาชกิคลสัเตอร์ ไดข้อ้สรปุ เกี่ยวกบั วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์  ของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมขา้วจงัหวดัพษิณุโลกดงันี้ 
1) วิสยัทศัน์  
“แหล่งผลติขา้วคุณภาพชัน้เลศิเพื่อการแปรรปูและบรโิภค บรหิารจดัการเป็นระบบ น าความรู้

สรา้งมูลค่า เปิดประตูการคา้สู่ตลาดเขตภาคเหนือตอนล่าง”  
2) เป้าหมาย  

1. เชื่อมโยงกลุ่มคลสัเตอร์ใหม้รีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ  
2. พฒันาใหก้ลุ่มมสีนิคา้คุณภาพทีต่รงตามความตอ้งการของลูกคา้  
3. พฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปูขา้วทีม่จุีดเด่นและแตกต่างเพื่อเป็นผลติภณัฑข์องจงัหวดั  

3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคลสัเตอร ์ 
เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปข้าว จ.  พิษณุโลก มีแนวทางที่

ชดัเจนและสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้จงึก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาไว ้5 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งระยะการพฒันา
ออกเป็น 3 ระยะ เพื่อใหม้ลี าดบัขัน้การพฒันาแบบยัง่ยนื  

▪ ยุทธศาสตรท่ี์ 1 มุ่งสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลุ่ม  
▪ เป้าหมายยทุธศาสตร ์: สมาชกิเกดิการรวมกลุ่มทีเ่ขม้แขง็ สามารถบรหิารจดัการ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิไดอ้ยา่งยัง่ยนืบนพืน้ฐานการ ยอมรบัและสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ 

▪ ยุทธศาสตรท่ี์ 2 น าความรูม้าใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
▪ เป้าหมายยทุธศาสตร ์: เกดิการแลกเปลีย่นความรูใ้นทุกระดบัสมาชกิ และเชื่อมโยงไป 

 ถงึหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธรุกจิ ซึ่งจะท าใหเ้กดิกจิกรรมพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
▪ ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาการผลติสนิคา้ขา้วใหม้คุีณภาพ  
▪ เป้าหมายยทุธศาสตร ์: สนิคา้ของสมาชกิมกีารผลติและควบคุณภาพเป็นทีต่้องการของ              

คู่คา้ สมาชกิมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการน า ความรู้ และเครอืข่ายความร่วมมอืทีม่มีา
ส่งเสรมิธรุกจิ  

▪ ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งภาพลกัษณ์ (Image)ใหก้บัสนิคา้ขา้ว  
▪ เป้าหมายยทุธศาสตร ์: ผลติภณัฑจ์ากขา้วของจงัหวดัทัง้ขา้วเพื่อการบรโิภคและเพื่อ 

 ป้อนอตุสาหกรรมม ีต าแหน่งของผลติภณัฑ ์(Positioning) เป็นทีเ่ชื่อถอืจากลูกคา้ใน 
 ระดบัแนวหน้าดา้นคุณภาพของสนิคา้  

▪ ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ส่งเสรมิการขยายตลาดใหม ่ 
▪ เป้าหมายยทุธศาสตร ์: สมาชกิมชี่องทางกระจายสนิคา้กวา้งขวางขึน้ สามารถขาย 

 สนิคา้ไดม้ากขึน้  
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4.1.1.3 โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มคลสัเตอร ์
1)  โครงการ  การพฒันาการผลติขา้วใหม่ใหเ้ป็นขา้วเก่า 

คณะทีป่รึกษาได้ศึกษาเอกสารข้อมูลผลการด าเนินการในส่วนของการผลติข้าวใหม่ เป็น
ขา้วเก่าจากปีที่ผ่านมา และเยี่ยมชมโรงสีเจริญพาณิชย ์ซึ่งเป็นโรงสนี าร่องในการพฒันากระบวนการผลิตข้าวใหม่
เป็นขา้วเก่า เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2551 และไดจ้ดัประชุมสมัมนาเชงิปฏิบตัิการแบบ Onsite Visit โดยเชิญ อาจารย์
ผดุงศักดิ ์วานิชชัง จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสขี้าว และมีการพฒันาเครื่องจกัรด้านการสขี้าว รวมถึงมงีานวิจยัเกี่ยวกบัเครื่องจกัรในการผลิต
ขา้วใหม่เป็นขา้วเก่ามากมาย นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้ทีด่ าเนินการกิจกรรมพฒันาการผลติข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า ในปีที่
ผ่าน ร่วมเป็นวทิยากรทีป่รึกษาให้กบัสมาชิกโรงสี ในส่วนของการด าเนินการโดยละเอียด คณะทีป่รึกษาได้จดัให้มี
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการท าขา้วใหม่ ให้เป็นขา้วเก่า กลไกที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าข้าวให้เก่า 
จนถงึเทคโนโลยใีนการผลติขา้วใหม่ใหม้คีวามเก่า สรุปดงันี้   

(1) คุณสมบัติของข้าวที่เปลี่ยนไประหว่างการเก็บรกัษา  สมบัติทางด้านการหุงต้มและ
คุณภาพการรบัประทาน (Eating quality) ของขา้วมีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองระหว่างการเก็บรกัษา เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการทางเคมกีายภาพของลปิิด (Lipid) โปรตนีและองค์ประกอบอื่นซึ่งมี
ผลมาจากเอนไซม์และออกซิเจนท าให้สมบัติด้านการ  ดูดซึมน ้า การพองตัว การละลายและความหนืดมีการ
เปลีย่นแปลง ส่งผลให้ข้าวสุกซึ่งหุงจากขา้วเก่ามีลกัษณะร่วนแขง็ ไม่เกาะติดกนั มีของแขง็ที่ละลายในน ้าที่หุงน้อย 
อุ้มน ้ามาก ขยายปริมาตรมากซึ่งเป็นที่ต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่งโดยทัว่ไปการที่ขา้วจะมสีมบตัดิงักล่าวได้จะต้องท า
การเก็บไว้เป็นเวลา 4-6 เดือน จงึเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเกบ็ข้าวเปลอืกส่งผลให้ต้นทุนการผลติสูง จึงมีการ
วจิยัอย่างกวา้งขวางเพื่อเร่งอายุการเกบ็รกัษาขา้วหรอืเปลีย่น สมบตัขิองขา้วจากขา้วใหม่เป็นขา้วเก่า เพื่อใหส้ามารถ
ผลิตข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าได้อย่างมีประสทิธิภาพ จ าเป็นต้องเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บ
รกัษารวมถงึผล ของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวทีม่ตี่อคุณภาพของขา้วเก่า  

(2) กลไกทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเกบ็รกัษาข้าว ระหว่างการเกบ็รกัษาข้าวมีการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กี่ยวข้องกบัลิปิดและโปรตีนดงั นี้ ลปิิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกรดไขมนัอิสระและเกดิสารประกอบเชงิซ้อนกบั           
อะไมโลสและสารประกอบคาร์บอนิลและไฮโดรเปอร์ออกไซด์ซึ่งเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ของโปรตีน การ 
Condensation และ Accumulation ของสารประกอบคาร์บอนิล การเกิดออกซิเดชนัของโปรตีนเป็นการเกิดพนัธะ             
ไดซลัไฟด์จากหมู่ซลัไฮดริลท าให้ แรงในการยดึเกาะกนัระหว่างโมเลกุลของโปรตนีกบัสตาร์ชเพิม่ขึน้ ยบัยัง้การพอง
ตวัของสตาร์ชและมีผลต่อลกัษณะเน้ือสมัผสัของข้าวสุก นอกจากนี้ระหว่างการเก็บรกัษายงัเกิดปฏิกิรยิาระหว่าง           
เฟอรูเลทเอสเทอร์ (Ferulate ester) ของเฮมิเซลลูโลสท าให้เกิดพันธะข้าม มีผลให้ความแขง็แรงของผนังเซลล์ใน
เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น ระหว่างการเก็บรกัษาเกิดกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงกนัระหว่ างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพ เคมีและชีววิทยา ซึ่งผนังเซลล์มีการปลดปล่อยกรดฟินอลิกอิสระและสารนี้ท าหน้าที่เป็นสารต้านการ
ออกซเิดชนั (Antioxidant) ซึ่งเกิดการรวมตวักบักรดไขมนัอิสระและเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกบัอะไมโลส  ระหว่าง
การเกบ็รกัษา  

(3) การด าเนินการของโรงสสีมาชกิกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวพษิณุโลก ในการด าเนินการพฒันา
ขา้วใหม่เป็นข้าวเก่าของกลุ่มสมาชกิในช่วงแรก ใช้วธิีการให้ความร้อนข้าวโดยมกีระบวนการผลิต 2 รูปแบบคอืการ
ผลติขา้วเก่าโดยการใหค้วามรอ้นแหง้ และการใหค้วามรอ้นชื้น โดยในแต่ละแบบมรีูปแบบการผลติแตกต่างกนั  

http://www.ssmwiki.org/index.php?title=Onsite_visit&action=edit
http://www.ssmwiki.org/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
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2)  โครงการ การประเมนิสถานภาพการผลติตามระบบ GMP ส าหรบัโรงก๋วยเตีย๋ว 
การจัดท ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing 

Practice : GMP) ในปีแรกนี้จะท าการประเมินกันเองระหว่างสมาชิก  ร่วมกับการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการกลุ่มโรงงานก๋วยเตีย๋ว ทราบสถานภาพของตนเอง และเตรยีมความพรอ้มในการพฒันา  

กจิกรรมประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้บบ Onsite Visit โดยไดด้ าเนินการเมื่อวนัที ่5-6 
เมษายน 2551 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.  อรอนงค์ นัยวิกุล 
มาร่วมประเมนิ ผลการประชุม  ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยสมาชกิจากกลุ่มโรงก๋วยเตีย๋วและกลุ่มโรงสผีูส้นใจ   โดยใช้
โรงก๋วยเตี๋ยว น.นิตย์ และโรงก๋วยเตีย๋วบุญญะศานต์  เป็นกรณีศึกษา ผลการประเมิน ของโรงงานก๋วยเตี๋ยวทัง้          
4 แห่ง  จะพบว่ากระบวนการผลติยงัไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP มคีวามจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุงในประเดน็ต่างๆ ที่
ระบุไว ้โดยคณะที่ปรึกษาได้แจ้งให้กบัผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางในการพฒันา โดยเฉพาะในหมวดสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่มกัจะเป็นโรงงานเก่าที่มีการ  ด าเนินการมานาน การ
ปรบัปรุงให้สภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ค่อนข้างยากในบางโรง และปัจจุบนัเองกฎหมาย GMP ยงัไม่มีการบงัคบั
ครอบคลุมถึงโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ว แต่ก็มีแนวโน้มว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการบงัคบัใช้
กฎหมาย GMP ส าหรับโรงงานผลิตก๋วยเตี๋ยวในเร็ววันนี้  กิจกรรมของกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิษณุโลก ช่วยให้
โรงงานผลติก๋วยเตีย๋วไดรู้ส้ภาพปัจจุบนัของโรงงาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มตวัส าหรบัอนาคต  

3) โครงการ การพฒันาวธิกีารตรวจสอบขา้วอย่างง่าย 
ในส่วนของโครงการการพฒันาวิธีการตรวจสอบข้าวอย่างง่าย  คณะที่ปรึกษาได้ท าการ

พฒันาขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้น าไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ข้าวให้เหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน เนื่องจากข้าวมี
ปัจจยัหลากหลายที่มผีลต่อคุณภาพ ท าให้คุณสมบตัขิองข้าวมีความแตกต่างกนัไป และความต้องการของผู้ใชง้านก็
แตกต่าง เช่นผู้บริโภคทัว่ไปต้องการข้าวที่มีความนุ่ม หุงขึ้นหม้อ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ว
ต้องการขา้วแขง็นาปี ดงันัน้ทางคณะท างานจงึไดจ้ดัท าเอกสารวธิกีารปฏบิตังิานการตรวจสอบคุณภาพขา้ว ทีส่มาชกิ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงส ีหรอืกลุ่มโรงงานแปรรูปขา้วสามารถน าไปปรบัใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพขา้ว  เพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพและควบคุมการผลติ โดยไดท้ าการรวบรวมพฒันาวธิกีารตรวจสอบทัง้สิน้ 5 วธิ ีไดแ้ก่  

(1) การหาอตัราการขยายปรมิาตร โดยใชว้ธิกีารต้ม 
(2) การหาค่าจที ีโดยใชว้ธิกีารทดสอบดว้ยด่าง  
(3) การหาปรมิาณอะไมโลส โดยวธิกีารวดัความเขม้แสง  
(4) การหาค่าความคงตวัของเจล โดยการต้มจากนัน้ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 
(5) การตรวจสอบขา้วเก่าขา้วใหม่ โดยใชช้ดุน ้ายาทดสอบ  
คณะทีป่รึกษาได้ท าการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ พรอ้มแจกเอกสารคู่มือปฏิบตัิงานใหก้บั

สมาชกิที่เข้าร่วม โดยการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้นในบางรายการจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์  ซึ่งสมาชกิกลุ่ม
หรือผู้ประกอบการบางแห่งยงัไม่พร้อมที่จะลงทุน ทางคณะท างานได้ท าการจดัเตรยีมเครื่องมอืพร้อมสารเคมีต่างๆ 
โดยน าไปติดตัง้ไว ้ณ  โรงสไีฟสงิหวฒัน์   ซึ่งมคีวามพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ สมาชิกสามารถส่งตวัอย่างมา
ตรวจสอบได้  อย่างไรก็ดีการตรวจสอบบางอย่างท าได้โดยง่าย เช่น การหาค่าจีที การหาความคงตวัของเจล การ
ตรวจสอบขา้วเก่าข้าวใหม่ ซึ่งมีกลุ่มสมาชกิโรงสหีลายโรงที่สนใจ และทางคณะท างานไดจ้ดัเตรยีมน ้ายาตรวจสอบ
มอบให้กบักลุ่มโรงสีที่น าไปทดสอบการ ใช้งาน เช่นโรงสีเจริญพาณิชย์ โรงสสีหกิจ เป็นต้น เอกสารคู่มือวิธีการ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบคุณภาพขา้วอย่างง่าย  

http://www.ssmwiki.org/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit
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ผลการประเมนิการน าไปใช้งานจริงในสถานประกอบการ  พบว่าวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
สามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ จนมีกลุ่มผู้ประกอบการหลายรายสนใจเข้าศึกษาดูงาน  เช่น กลุ่มโรงงาน
ก๋วยเตี๋ยวจากจนัทบุรี  กลุ่มคลสัเตอร์ข้าวพิจิตร  โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3  และทางกลุ่มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมขา้วพษิณุโลก จะมีการผลกัดนัให้มกีารก าหนดมาตรฐานร่วมกนัในการซื้อขายโดยการใชผ้ลการตรวจ 
สอบจากวธิกีารตรวจสอบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้น้ี  

 
4) กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ  

นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก 3 โครงการดังกล่าวแล้ว กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าว
พษิณุโลก ยงัมีกจิกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใหส้มาชกิภายในกลุ่มไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมโยงทีม่ัน่คงขึ้น โดยยงัเป็นการเชื่อมโยงกบักลุ่มคลสัเตอร์อื่นๆ 
ทัว่ประเทศ โดยไดจ้ดัท า Web Blog ของกลุ่ม และจดัส่งเอกสารประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิทราบ 

การศึกษาดูงานประจ าปีงบประมาณ 2551 คณะที่ปรกึษาร่วมกบัศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวพิษณุโลก ขึ้น ในวันที่ 18-20 
กุมภาพนัธ์ 2551 โดยไดน้ าสมาชกิเขา้ศกึษาดูงานสถานทีต่่าง ๆ ดงันี้  

บริษทัปุ๋ ยอินทรียช์ีวภาพ ลพบุรี (โรงสขีา้ว น ้ามนัร าข้าว ปุ๋ ยอินทรีย)์ - บรษิัทโรงสขีา้วสวน
ดุสิต จ ากัด - ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวนัออก (โรงเรียนโรงส)ี - กลุ่ม
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตเส้นขนมจนี ฉะเชงิเทรา นอกจากนัน้แลว้ตวัแทนจากคณะท างาน (ดร.คงศกัดิ ์ศรแีก้ว) ยงัไดเ้ข้า
ร่วมการอบรมผู้ประสานงานพัฒนาคลสัเตอร์ (Cluster Development Agent: CDA) ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม คุณจอม
พงษ์ พพิฒัน์ศาสตร์ และเจา้หน้าทีจ่ากศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่2 (คุณพงศ์พพิฒัน์ พมิพา) จดัโดย ศูนยว์จิยั
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมื่อวนัที ่21-25 เมษายน 2551  

การเชื่อมโยงภายในกลุ่ม การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่ปรึกษา  และสมาชิกกลุ่ม               
คลัสเตอร์ ช่วยสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างสมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะในส่วนของกลางน ้าและปลายน ้า คือโรงสี และ
โรงงานแปรรูปข้าว (โรงก๋วยเตีย๋ว) ท าให้มีการซื้อขายภายในกลุ่มมากขึ้น นอกจากนัน้ทางกลุ่มยงัได้รเิริม่ให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบอย่างง่ายที่พฒันาขึ้น เพื่อใช้ในการซื้อขาย ช่วยให้การซื้อขายข้าว
ภายในกลุ่มเป็นไปได้ดกีว่าปกติ เน่ืองจากโรงสจีะท าการคดัเลือกข้าวให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้าอย่าง 
เหมาะสม เช่นลูกคา้ทีเ่ป็นโรงก๋วยเตีย๋วกจ็ะใชข้า้วทีม่คุีณลกัษณะแตกต่างกนักบั กลุ่มลูกคา้ผูบ้รโิภคทัว่ไป  

กจิกรรมของกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวพษิณุโลก ช่วยใหผู้้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทีเ่ป็นสมาชกิ มโีอกาสใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเตือนภัยซึ่งกนัและกนั และก าหนดท่าทีทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม จากการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เมื่อคราวประชุมปิดโครงการ เมื่อวันที่ 6 
สงิหาคม 2551 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ได้อภปิรายถึงความเข้มแขง็ของการเชื่อมโยงของสมาชิกในโซ่อุปทาน โดย
วิเคราะห์แผนผังความเชื่อมโยง พบว่ากลุ่มโรงสีและกลุ่มผู้แปรรูปมีความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งขึ้น  รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาและศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่2 กบักลุ่มโรงสี
และกลุ่มแปรรูปขา้ว แมว้่าระดบัความเชื่อมโยงจากเกษตรกรถงึโรงสจีะยงัคงน้อย แต่กย็งัมคีวามเชื่อมโยงกนัอยู่  

กจิกรรมต่างๆ ของสมาชกิกลุ่มคลสัเตอร์อุตสาหกรรมขา้วพษิณุโลกในระยะทีผ่า่นมา ส่งผลให้
มกีารการเชื่อมโยงกนัระหว่างผูป้ระกอบการในระบบโซ่อุปทานสนิคา้ ขา้ว ตัง้แต่เกษตรกรจนถึงผูป้ระกอบการโรงส ี
ทัง้โรงสีขนาดเล็กและโรงสขีนาดใหญ่ ถึงผู้แปรรูปสินค้าข้าว โรงก๋วยเตีย๋ว  และผู้บริโภค ส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ของสมาชิกกลุ่ม โดยผลิตภณัฑ์ใหม่ที่เกิดจากนวตักรรมการวิจยัและพัฒนา  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้

http://phitsanulokricecluster.blogspot.com/
http://www.ssmwiki.org/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
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กบัข้าวไดแ้ก่ผลติภณัฑ์ข้าวกลอ้งงอก ของ หจก. กาบาริ กาบาไรซ์ โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นผลิตภณัฑ์ข้าวเพื่อ
สุขภาพทีม่ีสาร GABA ซึ่งช่วยในเรื่องของระบบประสาท ป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ ฯลฯ มีงานวิจยัรองรบัมากมายถึง
ประสทิธิภาพของสาร GABA ทางกลุ่มได้ร่วมกนัพฒันากระบวนการผลิตและได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากที่ 
ปรกึษา จนส่งผลให้เกิดผลติภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ตรา กาบาริ ขึ้น โดยข้าวกลอ้งงอกจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
มากกว่าขา้วกลอ้งทัว่ไป ราคาขายปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณกโิลกรมัละ 100 บาท  

นอกจากนัน้แล้วทางกลุ่มได้พฒันาน ้ายาตรวจสอบขา้วใหม่ขา้วเก่า ซึ่งไดม้ีการน าไปทดลอง
ใชแ้ลว้ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ท าใหม้กีลุ่มคลสัเตอร์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเช่นกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วพจิติร รวมถงึโรงงานแปรรปู
ขา้วหลายแห่ง ทีส่นใจน าไปใช ้ทางกลุ่มโดยทีป่รกึษาจงึไดม้กีารจดัท าผลติภณัฑน์ ้ายาส าหรบัตรวจสอบขา้วใหม่ ขา้ว
เก่าขึน้ เป็นผลติภณัฑข์องกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วพษิณุโลก  

4.1.1.4 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของคลสัเตอร ์
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าว พิษณุโลก 

ดงักล่าวขา้งต้น  ไดก่้อใหเ้กดิ ปรากฏการณ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี้   
1) ขยายธุรกรรมภายในกลุ่ม จากการประมาณมูลค่าโดยรวมของการซื้อขายขา้วของทัง้จงัหวดั

พษิณุโลกจะมอีตัรา การขยายตวัเพิม่สูงขึน้ ทัง้นี้เป็นผลมาจากราคาข้าวที่สูงขึ้นตัง้แต่ปีทีผ่่านมา โดยน่าจะมีมูลค่า
ประมาณ 5,000 – 6,000 ลา้นบาท โดยในกลุ่มสมาชกิคลสัเตอร์อุตสาหกรรมขา้วมกีารซื้อขายสนิค้าขา้วเพิม่ขึน้ กว่า 
100-300 ลา้นบาท  

2) กลุ่มโรงสมีีผลิตภาพ (Productivity) เพิม่ขึ้นกว่ารอ้ยละ 15-20 เน่ืองจากขายข้าวได้ราคาดี
ขึน้มาก  

3) ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีผลิตภาพเพิม่ขึ้นประมาณรอ้ยละ 10-12 เน่ืองจากราคาขา้วสูงขึ้น แต่
อย่างไรกต็ามการท าการเกษตรส่วนใหญ่ยงัต้องพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมซีึ่งได้ ปรบัราคาสูงขึน้เช่นกนัท าให้ต้นทุนเพิม่
สูงขึน้ตามมาดว้ย  

4) กลุ่มแปรรูปข้าว (โรงก๋วยเตี๋ยว) มีการชะลอตัวในด้านการผลิตในช่วงที่ข้าวมีราคาแพง 
(ตัง้แต่ต้นปี 2551) เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นมาก แต่ในช่วงตัง้แต่พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมาราคาข้าวลดลง และมี
ผลผลติขา้นาปรงัออกสู่ตลาด ท าใหป้รบัตวัอยู่ในสภาวะปกตแิลว้  

5) การลงทุน ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัว  ท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมขา้วยงัไม่มกีารลงทุนทีเ่ป็นรูปธรรมมากนัก โดยในส่วนของโรงสเีองมกี าลงัการผลติพอเพยีงอยู่แลว้ แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2552 ที่จะถึงนี้ สมาชิกได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจดัการด้านพลงังานมากขึ้น  เนื่องจาก
สถานการณ์ด้านราคาของน ้ามนัและมีความสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของการ จดัการพลงังานในโรงงาน โดยเฉพาะใน
กลุ่มโรงส ีเพิม่มากขึน้ 

 
4.1.2 กลุ่มคลสัเตอรข์้าวจงัหวดัพิจิตร 

4.1.2.1 รปูแบบการรวมกลุ่มและการด าเนินการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์ 
 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวดัพจิิตร ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการพัฒนากลุ่ม

อุตสาหกรรมคลสัเตอร์แปรรูปข้าว ในเขตจงัหวดัพจิิตร เป็นเวลา 4 ปี โดยเริม่จากปี 2549 จนถงึปี 2552 โดยในช่วง     
2 ปีแรกทางศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จงัหวดัพจิติร ไดท้ าสญัญาจา้งให้มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือเป็นที่ปรึกษาด าเนินการ ส่วนในปีที่ 3 คือปี 2551 ได้ท าสัญญาจ้างให้มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยคณะ
วศิวกรรมศาสตร์เป็นทีป่รกึษาด าเนินการ  ส่วนในปี 2552 ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่3 ด าเนินการเอง  

http://www.ssmwiki.org/index.php?title=GABA&action=edit
http://www.ssmwiki.org/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
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ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่มคลสัเตอร์แปรรูปข้าวจงัหวดัพจิิตร ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรม ต้นน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า รวมกนัไม่ต ่ากว่า 40 ราย และมทีีต่ ัง้ท าการของกลุ่มคลสัเตอร์อยู่ที่ ชมรมโรงส ีชัน้ที ่2 อาคาร
ศาลากลาง จงัหวดัพจิิตร โทร. 056-613114  ม ีCDAจากเอกชน 2 ท่าน คือ คุณพงศ์กรณ์ ดาราพงศ์สถาพร (โรงสี
ใหญ่) และคุณสุคล สุรยิวงศ์  (โรงสชีุมชน) 

 
4.1.2.2 ทิศทางและยทุธศาสตรใ์นการด าเนินงานของคลสัเตอร ์

1) วิสยัทศัน์  (Vision)  
“จะเป็นผู้น าสู่การผลิต  แปรรูป  และค้าข้าวชัน้น าของประเทศ” ใช้ในปี 2549-2550 แต่ในปี

ปัจจุบนั 2551-2552 ไดเ้ปลี่ยนแปลงมาเป็น "จะเป็นผู้น าชัน้แนวหน้าในการผลิต การแปรรูป และการค้าผลติภณัฑ์
จากขา้วระดบัประเทศ" 

2) พนัธกิจ  (Mission)   
สมาพนัธ์คลสัเตอรข์า้วจงัหวดัพจิติร  พรอ้มทีจ่ะมพีนัธกจิต่อสมาชกิและ สงัคม  ดงันี้ 
(1) ร่วมมอืกนัสรา้งภาพลกัษณ์ของการรวมกลุ่มใหเ้ป็นทีย่อมรบัของภาครฐั  เอกชน  และ

สาธารณชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
(2) ร่วมมอืกนัวจิยั  พฒันาขา้วแบบครบวงจรตัง้แต่การเพาะปลูก  สขีา้ว  แปรรปู

ขา้ว  เพื่อน าไปสู่มาตรฐานอาหารความปลอดภยัและความพงึพอใจของลูกคา้ 
(3) ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา  หน่วยงานภาครฐั ในการพฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กร

แห่งการเรยีนรู ้
(4) ร่วมมอืกนัพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั  ลดต้นทุนการผลติ  และ/หรอืสรา้ง

มูลค่า/คุณค่าเพิม่  (Value  Added / Value  Creation)   
(5) เป็นแหล่งรวบรวม  เผยแพรข่อ้มูล  เน้ือหาเชงิวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขา้ว 

3) แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการปี 2551 – 2552 
กลยุทธ์ (Tactics) ของกลุ่มคลสัเตอร์แปรรูปขา้วหรอืสมาพนัธ์แปรรูปขา้ว จงัหวดัพจิิตรมี

ดงัต่อไปนี้ 
กลยุทธ์การพฒันาต้นน ้า  (เกษตรกร ผูผ้ลติปุ๋ ย ผูผ้ลติอะไหล่และเครื่องจกัรขา้ว)  
(1) การใหค้วามรูเ้รื่องเกษตรอนิทรยีแ์ก่เกษตรกรและการใชส้ารเคมอีย่างปลอดภยั 
(2) รณรงค์  ส่งเสรมิใหม้กีารปลูกขา้วปลอดสารพษิ/เกษตรอนิทรยีโ์ดยสมคัรใจ 
(3) ก าหนดพืน้ทีเ่กษตรอนิทรยีท์ีชุ่มชนมคีวามพรอ้ม 
(4) ก าหนดเป้าหมายการลดการใชปุ้๋ ยและยาฆ่าแมลง ปีละ 20% 
(5) สนับสนุนปุ๋ ยอนิทรยีใ์หเ้ป็นการชดเชย  และ/หรอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์นชุมชน 
(6) ส่งเสรมิ  สนับสนุนชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้
(7) ศกึษา  วจิยัพนัธุข์า้วทีเ่หมาะสม  วธิกีารเพาะปลูกทีถู่กต้องตัง้แต่การคดัเลอืกพนัธุ์ขา้ว

จนกระทัง่เกบ็เกี่ยว 
(8) พฒันา ปรบัปรุงรถเกีย่วขา้ว  ใหส้ามารถตดัซงัขา้วเป็นชิน้เลก็ๆ เพื่อเป็นปุ๋ ยหมกั 
(9) (เพิม่เตมิในปี 2551) ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งลานตากขา้วและยุง้ฉางขนาดเลก็ตามชุมชน

ของเกษตรกร 
(10) (เพิม่เตมิในปี 2551) สรา้งธนาคารพนัธ์ขา้วหรอืศูนยจ์ าหน่ายพนัธข์า้วชุมชน 
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กลยุทธ์การพฒันากลางน ้า (โรงส)ี  
(1) ส่งเสรมิ  สนับสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  คุณภาพ  ดว้ย

การ  Benchmark  กนัเอง 
(2) ส่งเสรมิ  สนับสนุนใหม้กีารประหยดั/อนุรกัษ์พลงังาน 
(3) น าแกลบ/ขีเ้ถ้า  มาเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้า 
(4) ลดปัญหาเรือ่งฝุ่น  เพือ่น ากลบัมาเป็นร าขา้ว 
(5) ปลายขา้วสรา้งรายไดเ้พิม่ 
(6) ส่งเสรมิ  สนับสนุนใหม้มีาตรฐานการผลติ  GMP, HACCP, ISO  9000 
(7) พฒันาระบบ  ซื้อ – ขาย  เกษตรล่วงหน้า 
(8) ศกึษา  พฒันาเทคนิคการสขีา้ว รวมทัง้เครื่องจกัร/อปุกรณ์ ใหท้นัสมยั /ทดแทนการ

น าเขา้ 
(9) จดัหาวตัถดุบิ  กระสอบร่วมกนั 

(10) ร่วมมอืกบัเกษตรกรปลูกขา้วตรงกบัความต้องการของลูกคา้ 
กลยุทธ์การพฒันาปลายน ้า  (แปรรูปขา้ว)  
(1) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการแปรรปูขา้วทุกผลติภณัฑ์ เช่น เสน้ก๋วยเตีย๋ว น ้ามนัร าขา้ว              

แป้งขนมจนี  ขา้วพรอ้มบรโิภค  
(2) เชญิชวน  สนับสนุนใหน้ักลงทุนมาลงทุนในพจิติร 
(3) Road  Show  หาพนัธมติร/คู่คา้ใหม่นอกพืน้ที ่
(4) พฒันานิคมอตุสาหกรรมพจิติรทีว่่างเปล่าใหเ้ป็นนิคมอตุสาหกรรมแปรรปูขา้ว 
(5) ศกึษา  วจิยัการแปรรปูขา้วร่วมกบัสถานศกึษาในพืน้ที ่
กลยุทธ์การพฒันาดา้นการตลาด  
(1) พฒันาผลติภณัฑใ์หม่  เช่น  ขา้วถุง  ขา้วอนิทรยี ์ขา้วพรอ้มบรโิภค 
(2) พฒันาบรรจุภณัฑใ์หด้ลใจลูกคา้ 
(3) สรา้ง  Brand & Logo  พจิติรใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ตดิตลาด 
(4) ตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ และคา้ขา้วในต่างประเทศ 
(5) พฒันาระบบสารสนเทศ  Website  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่  E-Commerce 

 
4.1.2.3 โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มคลสัเตอร ์

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินการโครงการพฒันาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม แปรรูป
ข้าวจังหวัดพิจิตร ปีที่ 4 พ.ศ. 2552 ท าให้คณะที่ปรึกษาผู้บริหารโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจกลุ่มคลัสเตอร์                           
แปรรูปขา้ว จงัหวดัพจิติรมากขึน้ จนสามารถกล่าวสรุปและใหข้อ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

1) กจิกรรมทีเ่ป็นงานประจ าทีก่ลุ่มคลสัเตอรแ์ปรรูปขา้ว จงัหวดัพจิติร จะด าเนินการให้ตอ่เนื่อง
ต่อไปคอื 

(1) มปีระชุมเดอืนละครัง้ ต่อทา้ยวาระการประชุมของทางชมรมโรงสทีีเ่ขม้แขง็ 
(2) จดัท ากจิกรรมทุก 2 เดอืน หมายถงึ กจิกรรมไม่ต ่ากว่า 6 ครัง้ต่อปี    
(3) กจิกรรมการต้อนรบัผูม้าเยีย่มชมงานจากกลุ่ม Cluster อืน่ๆ 
(4) เขา้ร่วมกจิกรรมตามค าเชญิของจงัหวดัและหน่วยงานอื่น 
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(5) ใชส้ถานทีห่อ้งชมรมโรงสขีา้ว ทีต่ ัง้อยู่ชัน้ 2 ศาลากลาง จ.พจิติร เป็นจุดศูนยก์ลาง   
(6) ส่ง CDA เขา้ร่วมการอบรมสมัมนาจากกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมเป็นระยะ 
(7) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี และปรบัแผนในรายละเอยีดเป็นระยะ 
(8) ประสานงานกบัหน่วยเหนือคอืกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมเป็นระยะ 
(9)  เปิดรบัสมาชกิกลุ่มคลสัเตอร์เพิม่ขึน้ทัง้ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า  

 
2) กลยุทธ์ทีก่ลุ่มคลสัเตอร์แปรรปูขา้วจะด าเนินการต่อไป  ไดแ้ก่  
  1. จดัท าโครงสรา้งการบรหิารงานใหม่ ใหม้กีรรมการทีม่เีวลาพอมาช่วยงานไดม้ากขึน้ดว้ย

การสรา้ง CDA ทัง้กลุ่มต้นน ้า ปลายน ้าเป็นกรรมการเพิม่ขึน้ 
2. ประชาสมัพนัธ์เพิม่จ านวนสมาชิกคลสัเตอร์มากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มปลายน ้า เช่น 

พ่อคา้ขา้ว คนท าขนมจนี ขนมขบเคี้ยว  
3. จัดสร้างเจ้าหน้าที่ประจ าให้ท างานคลัสเตอร์ ให้คุ้นเคยงานคลัสเตอร์  โดยเริ่มจาก

เจา้หน้าทีข่องชมรมโรงสทีีร่่วมกบัหอการคา้จงัหวดั 
4. สร้างกลยุทธ์อบรมเรื่องการสื่อสารด้วย E-mail Internet การใช้งาน Web site เพื่อการ

ตดิต่อทีม่ปีระสทิธภิาพแก่สมาชกิทุกคนเป็นรุ่นๆ ไป 
5. กลยุทธ์เริ่มท าการค้าขายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์อื่น เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน

สนิคา้ทีต่่างกนั อนัจะเป็นการเพิม่ยอดขาย และสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ ีระหว่างกลุ่มคลสัเตอร์ทีแ่ตกต่างกนั 
6. จดัสรา้งระบบหาทุนกองกลาง มาด าเนินการกจิกรรมของกลุ่มคลสัเตอร์ดว้ยตนเอง โดย

ขณะนี้เริ่มจากเงนิทุนของชมรมโรงส ีและต่อไปจะมรีายได้จากการขายข้าวสารอนามยับรรจุกล่องขนาด 2 กิโลกรมั 
รวมถงึก าไรจากการขายกล่องบรรจุดว้ย เพราะเป็นสทิธบิตัรของกลุ่มคลสัเตอร์แปรรูปขา้ว จงัหวดัพจิติร 

7. บูรณาการรวมกลุ่มโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัข้าวและการแปรรูปข้าว ไม่ว่าจะเป็น
โครงการระดบัจงัหวดั ชุมชนหรือจากสถาบนัต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 
(ค าแนะน าจากคุณอนุวฒัน์ ปัญจมาภริมย ์อดตีประธานหอการคา้จงัหวดัพจิติร 7 สมยั) 

8. กลยุทธ์การสร้างลานตาก ตราชัง่ข้าวที่มียุง้เก็บตามชุมชนเล็กๆ ทัว่จงัหวดัจะเป็นการ
ลดต้นทุนและสร้างใหคุ้ณภาพขา้วดียิง่ขึน้ อนัจะเป็นการเพิม่มูลค่าตามมา (ค าเสนอจากกลุ่มต้นน ้า โรงสชีุมชนและ
เกษตรกร) 

9. สร้างศูนย์รวมใจประจ าปี โดยการจดัขบวนแห่พระแม่โพสพ เพื่อเป็นเทศกาลขอบคุณ
พระแม่ จดัประกวดธดิาขา้วผูร้บัใชพ้ระแม่โพสพ และจดังานแสดง ออกบูธพรอ้มประชุมวชิาการ ในเมอืงพจิติร เมอืง
อู่ขา้ว อู่น ้า (ช่วงปลายเดอืนมกราคมของทุกปี) 
 

4.1.3 กลุ่มคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมข้าวจงัหวดัอุดรธานี 
4.1.3.1 รปูแบบการรวมกลุ่มและการด าเนินการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์ 

  ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 4  ได้จดัประชุมเชิงปฏบิตักิารเพื่อแนะน าการพฒันาคลสัเตอร์
แก่หน่วยธุรกิจทีส่นใจ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานของขา้วในจงัหวดัอุดรธานี ระหว่าง
วนัที่ 13 -15 และ 24 มีนาคม  2549  ซึ่งมีกลุ่มโรงสีให้ความสนใจและน าไปสู่การก่อตัง้ และการจัดท าวิสัยทัศน์             
แผนกลยุทธ์ และแนวทางในการพฒันาคลสัเตอร์โรงสขีา้วในจงัหวดัอุดรธานี 
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การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงสีข้าวจงัหวดัอุดรธานีสามารถแบ่งเป็น สามระยะของการพัฒนาที่
ส าคญั ประกอบด้วยระยะเริ่มต้นในปี  2549 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ขึ้นอย่างหลวมๆ  มีการด าเนินกิจกรรม
สร้างความสมัพนัธ์   ส่งเสรมิความตระหนักในการรวมกลุ่ม  และจดัตัง้กลุ่มคลสัเตอร์โรงสีขึ้นมา  โดยมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม การจดัท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  และเริม่กจิกรรมการเชื่อมโยงระหว่างผู้บรโิภค
และผูผ้ลติ   เสรมิสรา้งความรูค้วามช านาญตามทีส่มาชกิในกลุ่มต้องการ  รวมทัง้การศกึษาดูงาน 

4.1.3.2  ทิศทางและยทุธศาสตรใ์นการด าเนินงานของคลสัเตอร ์
1) วิสยัทศัน์ 
“เป็นแหล่งผลติขา้วเหนียวหอมทีม่คุีณภาพชัน้น าของประเทศ  เกษตรอนิทรยีเ์ขม้แขง็   โรงสไีด้

มาตรฐาน  บรหิารตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ” 
2) กลยุทธ์การด าเนินงาน 

(1) การพฒันาคุณภาพขา้วเพื่อการบรโิภคทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาด 
(2) การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหข้า้วเพื่อการอตุสาหกรรม 
(3) การสรา้งมูลค่าในผลติภณัฑข์องจงัหวดั  ( Market  Attractiveness ) และสรา้ง

ต าแหน่งผลติภณัฑข์า้วของจงัหวดัใหม้คีวามชดัเจน 
(4) ส่งเสรมิการด าเนินงานในลกัษณะคลสัเตอร์อย่างตอ่เนื่อง 

4.1.3.3 โครงการและกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มคลสัเตอร ์
ในรอบหนึ่งปีของการด าเนินงานในระยะทีห่นึ่ง ปรากฏว่า กลุ่มไดด้ าเนินกจิกรรมต่าง ๆ โดยให้

ความส าคญักบัการสรา้งองค์ความรู้ทางด้านการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ให้กบัสมาชิก  การศึกษาดูงานด้านการผลิตและ 
การตลาด  เช่น การศึกษาดูงานที่บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด  จ ากัด  บริษัทเอเชีย  โกลเด้นไรซ์  จ ากดั    การ
วเิคราะห์ SWOT  เพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม   รเิริม่ท าการส ารวจความต้องการของลูกคา้    รวมทัง้เขา้ร่วมงาน
แสดงสนิคา้ Thai Fex World of  Food  Asia 

ระยะที่สอง  ปี  2550   เป็นระยะทีส่มาชกิในกลุ่มเริม่มคีวามสมัพนัธ์กนัมากขึน้  สมาชกิในกลุ่ม
เริม่แก้ไขปัญหาทางธุรกจิร่วมกนั  มกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกนั  มกีารพฒันาฝีมือแรงงานร่วมกนั   ตลอดจนมี
การพฒันาและยกระดบัการผลติ และอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  มกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการ  เช่น  มาตรฐานการ
ผลติ  วตัถุดบิ  เทคโนโลย ี และการขนส่ง 

การด าเนินงานของกลุ่มในระยะทีส่องนี้  สมาชกิกลุ่มทุกคนผ่านกจิกรรมเสริมสรา้งสมัพนัธภาพ  
การจดัท าสญัลกัษณ์และตราประจ ากลุ่ม   ขยายเครอืข่ายทางธุรกจิ ทัง้ดา้นการผลติ  และการตลาด  จากระดบัต้นน ้า
ถงึปลายน ้า ครอบคลุมพืน้ทีอ่สีานตอนบน  รวมทัง้การเดนิทางไปศกึษาดูงานคลสัเตอรอ์ื่น ๆ เช่น คลสัเตอร์โรงสขีา้ว
จงัหวดัพษิณุโลก   คลสัเตอร์เซรามกิจงัหวดัล าปาง เป็นต้น 

ระยะทีส่าม ปี 2551 เป็นต้นมา  เป็นระยะทีส่มาชิกมีการประสานผลประโยชน์เป็นส าคญั  เช่น 
การส่งเสริมการตลาด  การกระจายช่องทางการจัดจ าหน่าย  การสร้างตราสินค้า  การวิจยัและพัฒนา เพื่อสร้าง
ผลติภณัฑใ์หม่  การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยรีะหว่างสมาชกิในกลุ่ม     

ผลการด าเนินงานในระยะนี้ สมาชิกของกลุ่มคลสัเตอร์สามารถยกระดบัประสทิธิภาพการผลิต
โรงสขีา้ว โดยมคีณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัขอนแก่นมาใหค้ าปรกึษาในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ   การลดต้นทุน
การผลิตด้านพลงังานได้ถึงร้อยละ 5   นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยงัได้ร่วมแสดงสนิค้า  ในงานนิทรรศการต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมพบประชาชนจงัหวดัขอนแก่น   ขอนแก่นเอก็ซ์โปร  เป็นต้น 
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ในปี 2552  สมาชกิกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วจงัหวดัอุดรธานี  ประกอบดว้ยโรงสขีา้วในจงัหวดัอุดรธานี
และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมทัง้สิน้  20  ราย  เป็นโรงสขีา้วขนาดก าลงัการผลติ 150 – 250 ตนัขา้วเปลอืก/วนั  จ านวน 
4 โรง    ขนาดก าลงัการผลติ 20 – 150 ตนัขา้วเปลือก/วนั จ านวน 3 โรง   และโรงสขีนาดก าลงัการผลติ  20 – 50 
ตนัขา้วเปลอืก/วนั จ านวน 13  โรง   ผลการด าเนินงานล่าสุดปรากฏว่า สมาชกิกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลติดว้ย
การลดค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า ได้อย่างต่อเน่ือง     สามารถจดัตัง้สถานทีจ่ดัจ าหน่ายสนิค้า ของกลุ่มเอง ภายใต้ชื่อ 
“ศาลาขา้วไทย” ซึ่งจดัจ าหน่ายขา้วสาร หลากหลายประเภททัง้ปลกี และส่ง  เช่น  ขา้วกลอ้ง   ข้าวงอก  ข้าวกล้อง
งอก  ขา้วหอมนิล   ขา้วสามส ี  ขา้วอนิทรยี ์ รวมทัง้ผลติภณัฑธ์ญัพชืต่างๆ ทีบ่ ารุงร่างกายอกีดว้ย 

 
4.1.4  เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิในกลุ่มจงัหวดัอีสานตอนกลาง และอีสานตอนใต้ 

ความพยายามที่จะขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ในลกัษณะพื้นที่กลุ่มจงัหวัด และเน้นที่ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก   
ปรากฏในเอกสาร สองฉบบั  ซึ่งมีลกัษณะเป็นข้อเสนอโครงการ ใช้ชื่อเอกสารว่า  “เครอืข่ายวิสาหกจิข้าวหอมมะลิ 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขอนแก่น และมหาสารคาม” และ เอกสารข้อเสนอโครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะล ิกลุ่ม
จงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธรและอ านาจเจรญิ” 

เอกสารทัง้สองฉบบั มคีวามสมบูรณ์ค่อนขา้งมาก ในแง่ของการเป็นจุดเริ่มต้น ของการริเริม่ขบัเคลื่อน 
คลสัเตอร์ข้าวหอมมะล ิของกลุ่มจงัหวดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง เน้ือหาของเอกสารทัง้
สองฉบบันี้ประกอบดว้ยสาระส าคญัสองส่วนคอื  ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ศกัยภาพของคลสัเตอรข์า้วหอมมะลใินเขต
พืน้ที่กลุ่มจงัหวดั  ซึ่งท าการวเิคราะห์ได้ค่อนขา้งละเอยีดสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นการวเิคราะห์เงื่อนไขทางดา้นปัจจยั
การผลติ   เงื่อนไขทางดา้นอุปสงค์   อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้เชื่อมโยง และสนับสนุน  บรบิทของการแข่งขนั และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ   รวมทัง้ยงัได้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ขา้ว ใน
กลุ่มจงัหวดัพืน้ทีท่ ัง้สองนี้อกีดว้ย 

ส่วนทีส่อง   เป็นการน าเสนอ วสิยัทศัน์   พนัธกจิ  เป้าประสงค์  ประเดน็ยุทธศาสตร์   กลยุทธ์  รวมถงึ
แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ ต่างๆ ได้น าเสนอรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการ เช่น  
โครงการการคดัเลือกโรงนา และโรงสดีีเด่นโครงการการพัฒนาการค้าผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัท า
ฐานข้อมูลของเครอืข่ายวสิาหกจิขา้วหอมมะลใินระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัสู่ความเป็นสากล   โครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของเครือข่ายวสิาหกจิข้าวหอมมะล ิในกลุ่มจงัหวดั    โครงการการจดัตัง้ศูนยว์จิยัและพฒันาเครือข่าย
วสิาหกจิขา้วหอมมะล ิในกลุ่มจงัหวดั   โครงการการส่งเสรมิการตลาดของเครอืข่ายวสิาหกจิขา้วหอมมะลใินกลุ่มคลสั
เตอร์   โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิกับเครือข่ายข้าวในพื้นที่อื่นของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ  ตลอดจนการเชื่อมโยงเครอืข่ายข้าวหอมมะลิในกลุ่มจงัหวดักบัเครือข่ายอื่นๆ เช่น เครอืข่ายวิสาหกิจ
ท่องเทีย่ว    

เป็นทีน่่าเสยีดายว่า  ไม่สามารถสบืคน้ต้นตอแหล่งทีม่า  หรอืหน่วยงานทีจ่ดัท าเอกสารทัง้สองฉบบันี้ได ้   
จากการตดิตาม ตรวจสอบยงัไม่พบว่าไดม้กีารด าเนินงานตามเอกสารทัง้สองฉบบัแต่อย่างใด 

นอกจากความพยายามในการทีจ่ะด าเนินการจดัตัง้กลุ่มคลสัเตอร์ขา้ว  ดงักล่าวขา้งต้นแลว้  ปัจจุบนั ยงั
ปรากฏการรวมกลุ่ม เลก็ ๆ ในลกัษณะของเครือข่าย เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว กระจายอยู่ในพื้นทีต่่างๆ เป็นจ านวนมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย ์ หรือข้าวปลอดสารพษิ  เช่น เครอืข่าย
เกษตรกรปลูกขา้วอนิทรยีกุ์ดชุม  จงัหวดัยโสธร   เครอืข่ายขา้วอนิทรยี ์จงัหวดัสุรนิทร์   เครอืข่ายขา้วปลอดสารพษิ
อ าเภอนาเชอืก  น่าเสยีคายที่ขอ้มูลเรื่องราวเกี่ยวกบัการรวมกลุ่มเป็นครอืข่ายของกลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรยี ์  และขา้ว
ปลอดสารพษิเหล่านี้ยงัไม่มีผู้รวมรวมไว้เป็นกิจจะลกัษณะ หรือยงัไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงไม่สามารถน ามา
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เสนอในเอกสารฉบบันี้ได ้ อย่างไรกด็ ีปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มในลกัษณะเช่นนี้ น่าจะเป็นรากฐานทีด่ ี ส าหรบั
การพฒันาการรวมกลุ่มใหเ้ป็นคลสัเตอรทีม่คีวามสมบูรณ์ต่อไป 
 
4.2 การรวมกลุ่มคลสัเตอรข์้าวในต่างประเทศ 

การด าเนินงานเกี่ยวกบักลุ่มคลสัเตอร์ข้าวในต่างประเทศ เท่าที่รวบรวมได้ เป็นการด าเนินงานภายใต้การ
สนับสนุนของ องค์การพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nation Industry Development Organization 
: UNIDO)  ซึ่งที่ปรากฏเป็นเอกสาร เผยแพร่อย่างชดัเจนได้แก่  การด าเนินงานของ กลุ่มคลสัเตอร์ข้าว ลาร์กาน่า  
ปากสีถาน (Rice  Cluster Larkana, Sindh–Pakistan)    

 เอกสาร ซึ่งเผยแพร่โดย UNIDO ชื่อ Diagnostic Study : Rice Cluster Larkana, Sindh – Pakistan ระบุว่า  
คลสัเตอร์ขา้วลาร์กาน่า  ไดร้เิริ่มด าเนินการในปี  2550  มอีงค์กรหลกัทีเ่ข้าร่วมด าเนินการคือ สมาคมโรงส ี( Sindh-
Baluchistan Rice Millers Association )  และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมอืงลาร์กาน่า ( Larkana  Chamber 
of Commerce & Industry ) และยงัมอีงค์กรทีเ่ขา้มาสนับสนุนได้แก่ ผูน้ าเข้าเครื่องจกัร ทีเกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรม
ขา้ว   กลุ่มผูจ้ าหน่ายเครื่องจกัร  และชิ้นส่วนในทอ้งถิน่   รวมทัง้สถาบนัการเงนิดว้ย 

 การรวมกลุ่มคลสัเตอร์ข้าวลาร์กาน่านี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพข้าวสาร  ซึ่งถือว่าเป็น
ประเดน็ส าคญัค่อนขา้งมากในอุตสาหกรรมขา้ว   เนื่องจากประเทศปากสีถานเป็นผูส้่งออกข้าวทีส่ าคญัรายหนึ่ง  แต่
ในปัจจุบนัข้าวบสัมาติ ซึ่งประเทศปากีสถานส่งออกยงัมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจนัก การให้ความส าคัญกับการ
พฒันาคุณภาพขา้วจะเหน็ไดช้ดัเจนจาก วสิยัทศัน์ของคลสัเตอร์ขา้วลาร์กาน่าทีร่ะบุไวว้่า  “ Cluster  would  become  centre  
of  high quality  produces  of  milled  rice in next three  years.”   นอกจากวตัถุประสงค์หลกัของคลสัเตอร์ที่เน้นเรื่องของการ
พฒันาคุณภาพข้าวสารแล้ว   ยังมีวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนของกระบวนการแปรรูปข้าวเปลือก  และต้นทุน
ทางดา้นการเงนิอนัเนื่องมาจากการส่งออกอกีดว้ย 

ข้อมูลล่าสุดเท่าที่รวบรวมได้ปรากฏว่า การด าเนินงานของคลัสเตอร์ข้าวลาร์กาน่า  ได้ด าเนินการศึกษา
วเิคราะห์ ความพรอ้มและศกัยภาพ ในการรเิริ่มด าเนินงานคลสัเตอร์เรยีบรอ้ยแลว้   อยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิตัิ
การ และโครงการต่าง ๆ ของคลสัเตอร์ทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

ในประเทศไนจีเรยี    ภายใต้การสนับสนุนของ UNIDO ไดม้ีการรเิริม่ด าเนินการคลสัเตอร์ขา้ว  โดยใชช้ื่อว่า   
“Ebonyi  State  Rice Cluster”  ผู้ที่ เข้ามารวมกลุ่มในคลสัเตอร์นี้  ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตข้าว   กลุ่มโรงส ี และ
กลุ่มพ่อค้าข้าว  ได้รบัการสนับสนุนจาก หน่วงราชการที่กี่ยวข้อง และ UNIDO   วตัถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเป็น  
Ebonyi  State  Rice Cluster  เพื่อเพิม่ปริมาณการผลผลิตข้าว ให้เพยีงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และลด
ต้นทุนในการผลติ  เพื่อดงึราคาจ าหน่ายขา้วในประเทศมใิหสู้งขึน้   เป็นทีน่่าสนใจว่า การรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์กรณี
ของประเทศไรจเีรยีนี้  มไิดมุ่้งไปที ่การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหเ้พิม่ขึน้ตามหลกัการของแนวคดิคลสัเตอร์   
แต่กลบัมุ่งไปทีก่ารเพิม่ปริมาณผลผลติใหเ้พยีงพอต่อความต้องการบรโิภคภายในประเทศ  ในขณะเดยีวกนัพยายาม
ทีจ่ะใชแ้นวทางคลสัเตอร์ในการรกัษาระดบัราคาขา้วสารภายในประเทศมใิหสู้งขึน้ 
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4.3  การประเมินศกัยภาพ และความเป็นไปไดส้ าหรบัการรวมกลุ่มของคลสัเตอรก์ลุ่มขา้วหอมมะลิ 
 ทุ่งกลุาร้องไห้ 

 ประเดน็ค าถามทีส่ าคญัภายใต้หวัขอ้นี้ก็คอื  มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใดที่คลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะล ิ              
ทุ่งกุลาร้องไห้จะเกิดขึ้น และสามารถขบัเคลื่อนไปได้ในระยะยาว  การวิเคราะห์ ดงัต่อไปนี้ เพื่อประเมินและตอบ
ประเดน็ค าถามดงักล่าว 

 
   4.3.1 การเปรียบเทียบคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้กบัคลสัเตอรอ่ื์น 

หากจะเปรียบเทียบการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กบัการ
รวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่อื่น พบว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบได ้เน่ืองจากการรวมกลุ่ม
เป็นคลสัเตอร์ของสหกรณ์การเกษตร เป็นลกัษณะเฉพาะ ไม่มกีารด าเนินการมาก่อน  ไม่มีบทเรยีนโดยตรงใหศ้กึษา
เทียบเคียง  อกีทัง้กลุ่มองค์กรทีเ่ขา้มาร่วมรเิริม่ในการจดัตัง้ ล้วนเป็นสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งโดยวตัถุประสงค์หลกั
แล้วเป็นองค์กรไม่ประสงค์ก าไร  แตกต่างจากคลสัเตอร์อื่นๆ ที่ประสบผลส าเรจ็  กลุ่มทีเ่ขา้มาร่วมริเริม่จดัตัง้  ลว้น
เป็นองค์กรธุรกิจที่ประสงค์ก าไร และประสบปัญหาร่วมกนั  ความต่างอีกประการหนึ่งก็คือ   สหกรณ์การเกษตรมี
สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกัน  ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการริเริ่มและขับเคลื่อนคลสัเตอร์มีฐานะเป็นตวัแทน          
(ประธาน/กรรมการ) หรอืลูกจา้ง (ฝ่ายจดัการ) การตดัสนิใจและการด าเนินการต่างๆ กระท าไดไ้ม่เตม็ทีน่ัก ในขณะที่
องค์กรธุรกจิ  มเีจา้ของเป็นบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลชดัเจน  กระบวนการตดัสนิใจต่างๆ ในการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์จงึท า
ไดง่้ายและรวดเรว็กว่า    

อย่างไรกด็ ี ความแตกต่าง ดงักล่าวขา้งตน้  กม็ใิช่เป็นอปุสรรคส าคญัทีท่ าใหค้ลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลา เกดิขึน้ไม่ได ้ หากพจิารณา บทเรยีนจาก ประสบการณ์ของคลสัเตอรต์่างๆ ทีป่ระสบความส าเรจ็ แลว้น ามา
เทยีบเคยีงกบัสถานการณ์ของคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ กอ็าจจะไดค้ าตอบทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  

 
 4.3.2 การประเมินความเป็นไปได้ส าหรบัการรวมกลุ่มของคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ 

 ทุ่งกลุาร้องไห้ 
จากคู่มอืการพฒันาคลสัเตอร์ จดัท าโดยสถาบนัคนีัน แห่งเอเชยี  ไดส้รุปหลกัส าคญัในการพฒันาคลสั

เตอร์ใหป้ระสบความส าเรจ็ไวว้่า  มหีลกัการส าคญั  3 ประการ คอื 
1)  การมเีป้าหมายร่วมกนั  การเชื่อมโยงกนั และการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั 
2)  มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ 
3)  การเชื่อมโยงหลายภาคส่วนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม 
หากพจิารณาหลกัการของความส าเรจ็ในการรเิริม่และขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ในขอ้ทีห่นึ่ง  เปรยีบเทยีบกบั

สถานการณ์ของการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรในพืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไหใ้หเ้ป็นคลสัเตอร์ก็จะพบว่า มีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งมากทเีดยีว เน่ืองจาก  

1) สหกรณ์สมาชิกที่เขา้มาร่วมก่อตัง้คลัสเตอร์ต่างกม็ีเป้าหมายร่วมกนัทีช่ดัเจน คอื การท าให้สมาชิก
ของแต่ละสหกรณ์อยู่ดกีนิด ี มคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึน้    

2) ทุกสหกรณ์ต้องการพฒันาประสทิธิภาพและคุณภาพในการบริหาร จดัการองค์กรของตนเอง  และ
เป้าหมายร่วมกันที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทุกสหกรณ์ต่างก็ยอมรับว่ าไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้โดยล าพัง 
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ท่ามกลางสภาพการแข่งขนัที่รุนแรง  และความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  การรวมตวักนั   
ผนึกก าลงักนั  ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั จงึเป็นเป้าหมาย  เป็นทางออกทีส่หกรณ์สมาชกิคลสัเตอร์ เหน็พอ้งต้องกนั 

   3) ในส่วนของการเชื่อมโยง และช่วยเหลอืเกื้อกูลกนันัน้   สหกรณ์หลายแห่งทีเ่ขา้มาร่วมในกระบวนการ              
คลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหน้ี้  ต่างกม็ีการเชื่อมโยง ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาแลว้ มากพอสมควรในอดีต   
หากแต่การเชื่อมโยงกนัและกนันัน้อาจจะไม่เป็นทางการ  ลกัษณะของการเชื่อมโยงช่วยเหลอืเกื้อกูลที่ด าเนินการกนั
มา  เช่น  การช่วยเหลอืกนัและกนัในเรื่องของเงนิทุนหมุนเวยีน ในช่วงฤดูกาลชื้อขา้ว  การรบัซื้อขา้วเปลอืก การยืม
ขา้วเปลอืก  การช่วยเหลอืกนัในเรื่องของราคาปุ๋ ย  การแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานเป็นต้น 

4) ในเรื่องของการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ในระยะเริ่มต้นโครงการคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
รอ้งไห ้เพยีง 4-5 เดอืน  คงไม่สามารถยนืยนัไดว้่า ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในกระบวนทศัน์  ของผูท้ีเ่ขา้มามสี่วนร่วม
ในการรเิริม่ และขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ นี้  การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์  ขึน้อยู่กบัพืน้ฐานทาง ทศันคต ิ ค่านิยม ความ
เชื่อ  รวมทัง้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รบั ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้เกิดกระบวนการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์    
เพราะฉะนัน้ประเดน็ทีค่วรพจิารณาในขณะนี้ก็คอื สมาชกิทีเ่ข้ามาร่วมในกระบวนการรเิริ่ม และขบัเคลื่อนคลสัเตอร์นี้ 
มคีวามพรอ้มเพยีงใดทีจ่ะปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีส่นับสนุนและตอบสนองต่อการพฒันาคลสัเตอร์ 

   การพจิารณาภูมิหลงั และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานร่วมกบัสมาชกิที่เข้ามาร่วมกระบวนการริเริ่ม              
คลสัเตอร์  พบว่า  สมาชกิส่วนใหญ่ หรือเกือบทัง้หมด มคีวามพรอ้มทีจ่ะเปิดรบัการปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์  ทัง้นี้
ดว้ยเหตุผล สาม ประการคอื   

  ประการแรก ผูท้ี่เข้ามาร่วมในกระบวนการคลสัเตอร์นี้ ลว้นแต่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ของสหกรณ์ 
ต้องการแสวงหา แนวคดิและวธิีการใหม่ เพื่อน าไปปรบัปรุงงานของสหกรณ์ใหด้ีขึน้  กล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื บุคลากร
กลุ่มนี้มคีวามพรอ้มและยอมรบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้   

  ประการทีส่อง ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของกระบวนการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ ทีผ่่านมา แทบ
ไม่มกีารต่อต้าน หรอืกระแสการต่อต้านเลย  สมาชกิทุกคนเขา้ร่วมดว้ยความยนิด ีอย่างกระตอืรอืรน้   

  ประการสุดทา้ย  ทีเ่ริม่ปรากฏใหเ้หน็ อย่างชดัเจนขึน้ทุกขณะกค็อื การเปลีย่นแปลงในวฒันธรรม
การท างาน  เช่น การตรงต่อเวลา  กระบวนการกลุ่มก าหนดพฤตกิรรมอนัพงึประสงค์ของสมาชิก การท างานหนัก  
เช่น ในการอบรมผูป้ระสานงานคลสัเตอร์ (CDA)  สมาชกิใชเ้วลาในการท างาน 12–15 ชัว่โมงต่อวนั   

  จากเหตุผลทัง้สามประการดงักล่าวข้างต้นนี้ คงจะช่วยให้มัน่ใจได้ว่า การปรบัเปลี่ยนกระบวน
ทศัน์ของสมาชกิในกลุ่มคลสัเตอร์ คงจะเกดิขึน้อย่างแน่นอน    

โดยรวมแล้ว สามารถสรุปได้ว่า หากการด าเนินงานขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หมัน่สรุป
บทเรยีน และปรบัปรุงอยู่เสนอๆ  และผลที่บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน
แนวคดิ และวิธกีารท างานแบบคลสัเตอร์   เมื่อนัน้กระบวนทศัน์ทีพ่งึประสงค์ต่อการขบัเคลื่อน คลสัเตอร์กจ็ะค่อยๆ 
เกดิขึน้ในทีสุ่ด และสามารถกล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรในพื้นทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้หเ้ป็นคลสัเตอร์ มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งมากทเีดยีว 
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4.4  การก าหนดปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอรข์้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
   

4.4.1 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอรใ์นระดบัจุลภาค 
จากขอ้มูลประสบการณ์และบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานพฒันาคลสัเตอร์ ทัง้ในประเทศไทย  และ

ต่างประเทศ และจากเอกสาร คู่มือการพฒันาคลัสเตอร์ ที่จัดท าโดยสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย  น ามาเป็นข้อสรุป
เกี่ยวกบัปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอร์ ในระดบัจุลภาคไว ้ ดงันี้   

1)  คลัสเตอร์ที่เข้มแขง็และมีระดับการพฒันาสูง  มกัเริ่มจากความต้องการ   และการรวมกลุ่มของ
ภาคเอกชน  ของผู้ประกอบการภาคเอกชน  หน่วยงานของรัฐควรเน้นที่บทบาทของผู้สนับสนุน  ประสานงาน  
ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ 

   2)  คลสัเตอร์ที่มีการรวมตวัอย่างเข้มแข็ง และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มกัจะเกิดจากการสังเคราะห์
ความคดิ ปัญหา และความต้องการร่วมกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  มากกว่าประเดน็ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ในเชงิวชิาการ 

3)  คลสัเตอร์ทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีมสีว่นรว่มในค่าใชจ่้ายด าเนินการต่าง ๆ จะสรา้งพนัธะผูกพนั และความ
มุ่งมัน่ใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  มากกว่าการสนับสนุนทางการเงนิจากภายนอกแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

4)  คลสัเตอร์ทีส่ามารถสรา้งผลประโยชน์ และความไวว้างใจใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  มกัจะด าเนินการใน
รูปแบบของคณะบุคคลมากกว่าจะมผีูน้ าเพยีงคนเดยีว 

5)  ผูป้ระสานงานพฒันาคลสัเตอร์ (CDA) มบีทบาท และความส าคญัมากในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง  
โดยเฉพาะในระยะเริม่การรวมกลุ่ม  เพื่อท าหน้าทีส่รา้งความเขา้ใจ และความตระหนักใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี   ประสาน
การประชุม บนัทกึข้อตกลงการประชุม ช่วยหาขอ้มูลและวิเคราะห์ ประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยวางแผนปฏบิตั ิ 
ประเมนิผลการปฏบิตั ิฯลฯ 

6)  สถาบนัการศกึษาวิจยัที่เข้ามาร่วมด าเนินงาน ควรจะมีความสมัพนัธ์  ความผูกพนักบัคลสัเตอร์ใน
รูปขององค์กร/สถาบนั  มากกว่าทีจ่ะเป็นในลกัษณะเฉพาะบุคคล เพราะการพฒันาคลสัเตอร์เป็นการพฒันาระยะยาว
ทีต่้องมคีวามต่อเนื่อง 

7)  ภาคเอกชนต้องมีบทบาทหลกัในการพฒันาคลสัเตอร์อย่างเข้มแขง็  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ 
และเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้่วมกนั 

8)  การก าหนดเป้าหมายและการประเมนิผลส าเรจ็ ( ระยะสัน้ ) ของคลสัเตอร์ต้องมาจากความต้องการ
และความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีโดยส่วนใหญ่  มากกว่าจะเป็นเป้าหมายทีก่ าหนดจากผูน้ ากลุ่ม
หรอืบุคคลภายนอก  

4.4.2 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอร์บทเรียนจากการด าเนินงานคลสัเตอรข์องไทย
และต่างประเทศ 

จากเอกสาร การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ : แนวคิดและแนวทางการพัฒนา ตีพิมพ์โดยส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ได้ระบุถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาคลสัเตอร์ซึ่ง
ประมวลมาจากการด าเนินงานคลัสเตอร์  6 กรณีศึกษา จากต่างประเทศ รวมทัง้การสรุปบทเรียนจากการ
ด าเนินงานคลสัเตอร์ของประเทศไทยเอง  สรุปปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ไดด้งันี้   

1) การมคีวามเขา้ใจในทศิทางเชงิยุทธศาสตร์  ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในคลสัเตอร์  รวมทัง้การร่วมกนัก าหนด
และการยอมรบัในกลยุทธ์ร่วม  เพื่อทีจ่ะสรา้งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของคลสัเตอร์โดยรวม 

  2) การมกีลุ่มธุรกจิหลกัทีเ่ป็นผูน้ าในการรวมกลุ่มของเครอืข่ายวสิาหกจิ 
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3) การมีปฏิสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและยัง่ยืนระหว่างธุรกิจและผู้ที่ เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ในการ
แลกเปลีย่นความรู ้ ขอ้มูลข่าวสาร  รวมทัง้การตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินการพฒันาเครอืข่ายคลสัเตอร์ 

4) การมีผู้ประสานความร่วมมือและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อยู่ ใน           
คลสัเตอร์ 

5) การมทีีป่รกึษาหรอืผูท้ที าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก ในการรวมกลุ่มและการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิ 
6) การแสดงบทบาทหน้าที่ทีเ่หมาะสมของผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในคลสัเตอร์  โดยภาครฐัท าหน้าที่เป็น

ผูใ้ห้การสนับสนุนเชิงนโยบายและโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการแข่งขันของภาคเอกชน  
ในขณะทีเ่อกชนจะต้องมีบทบาทในการผลกัดนัเครอืข่าย ไปสู่เป้าหมายร่วมที่ก าหนด   ส่วนภาคสถาบนัการศกึษา  
สถาบนัวจิยัและพฒันา  และสถาบนัเฉพาะทาง  จะต้องเป็นแกนหลกัในการพฒันาเทคโนโลย ี นวตักรรม  และทกัษะ
ความรูข้องบุคคลากรใหส้นับสนุนการเตบิโตของคลสัเตอร์ 

 
4.4.2 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาคลสัเตอร์ที่น าเสนอไว้ในหวัขอ้ข้างต้น เป็นหลกัการที่ประมวลมา
จากการด าเนินงานพฒันาคลสัเตอร์ในหลายลกัษณะ  และหลายพืน้ที ่ ซึ่งแน่นอนทีสุ่ด คลสัเตอร์แต่ละแห่ง กม็คีวาม
แตกต่างกนัในหลายลกัษณะ  เช่น  ประเภทของอุตสาหกรรม หรอืสนิค้า  สภาพพืน้ที่ทางภูมิศาสตร์   ลกัษณะทาง
วฒันธรรม  รายละเอยีดของระเบยีบกฎหมาย  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและนโยบายรฐับาล  

หากจะน าหลกัการที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้นมาเป็นข้อสรุปว่าเป็น ปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนา  
คลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก  เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกบัปัจจยัของ
ความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอร์ขา้วหอมะลทิุ่งกุลารอ้งไหน้ี้  จงึควรพจิารณาประเดน็ต่างๆทีส่ าคญั  5 ประการ คอื 

  1) ประการแรก ความส าเร็จในการพัฒนาคลสัเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ต้องการเห็นในระยะ
เริม่ต้นน้ีคอือะไร   ค าตอบคงไม่ใช่ว่า กลุ่มคลสัเตอร์มคีวามสามารถในการแข่งขนัเพิม่มากขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น
เรื่องที่เป็นไปไม่ไดใ้นระยะสัน้  ค าตอบที่เป็นไปได้มากทีสุ่ดกค็อื เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการพฒันาคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สามารถ
ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในคลัสเตอร์   การจัดกิจกรรมโดยสมาชิก
ภายในคลสัเตอร์เอง การแสวงหาความรู ้ การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรบัการสนับสนุน ฯลฯ  หาก
ปรากกฎการณ์เช่นน้ีเกดิขึน้  น่าจะเรยีกไดว้่าการพฒันาคลสัเตอร์ประสบความส าเรจ็ในระยะก่อตัง้ และเริม่ต้น 

2) ประการที่สอง  เพื่อให้เกดิผลส าเรจ็ทีก่ล่าวไว้ในประการแรก  ความต่อเนื่อง และความจรงิจงัในการ
ปฏบิตังิาน  โดยเฉพาะคณะกรรมการบรหิารคลสัเตอร ์  ผูป้ระสานงานคลสัเตอร์ (CDA ) และ คณะทีป่รกึษา  จะต้อง
ผนึกกก าลงัท างานร่วมกนัอย่างเต็มที่และจริงใจ  ควรมีกิจกรรมในการพฒันาคลัสเตอร์ อย่างสม ่าเสมอทุกเดือน                 
การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารระหว่างสมาชกิภายในคลสัเตอร์ควรเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ 

  3) ประการทีส่าม  ภาครฐั และหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งควรเขา้มามบีทบาท  โดยการใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาคลสัเตอร์และใหก้ารสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง  การผสมผสานกจิกรรมของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ  ทีเ่ขา้มา
สนับสนุนจะต้องมีความสอดคล้องกนั หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ที่มีหน้าที่สนับสนุนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์
จงัหวดั  สหกรณ์อ าเภอ   อุตสาหกรรมจงัหวดั  พาณิชยจ์งัหวดั  จะต้องใหก้ารสนับสนุนอย่างใกลช้ดิ 

4) ประการที่สี่  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    สรุปบทเรียน จากประสบการณ์ในการขับเคลื่อน              
คลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ จะต้องด าเนินการเป็นประจ า บทเรยีนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จะต้องมกีารบนัทึก 
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และเผยแพร่ให้สมาชิกคลัสเตอร์ได้ร ับทราบ  ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับปรุง  สิ่งที่พบจากบทเรียน ให้
พฒันาการท างานใหด้ขีึน้ 

5) ประการที่ห้า  การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมในการท างานให้เป็นการท างานในลกัษณะคลสัเตอร์  เช่น  
การท างานเป็นทมี   การระดมสมองเพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์    กระบวนการคดิร่วมกนั ในรูปแบบต่างๆ   การ
ใชเ้ทคนิคต่างๆ ทางดา้นการบรหิารจดัการ เข้ามาช่วยในการปฏิบตังิานเป็นต้น  ซึ่งการปรบัเปลี่ยนในเรื่องนี้จะต้อง
ด าเนินการในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  แต่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง  ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสรา้งวฒันธรรมการ
ท างานแบบคลสัเตอร์ ควบคู่ไปกบัการปฏบิตังิานทีเ่ป็นจรงิ  
 
4.5 รปูแบบท่ีเป็นไปได้ในการพฒันาคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

จากการศกึษาตวัอย่างคลสัเตอร์ขา้วอื่นๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศและการประเมนิศกัยภาพในการ
รวมกลุ่มคลสัเตอร์ รวมไปถึงการก าหนดปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาคลสัเตอร์ คณะทีป่รึกษาจึงได้ก าหนด
รปูแบบการรวมกลุ่มที่เป็นไปได้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคลสัเตอร์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดงัรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

4.5.1 รปูแบบการรวมกลุ่มในแนวนอน 
องค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบนี้ คือ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์เน้นเฉพาะวิสาหกิจในแนวนอน คือ

สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ทัง้ 20  แห่ง เพื่อเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์  เหตุผลที่สนับสนุน
ความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้คอื  สหกรณ์การเกษตรทัง้ 20 แห่ง มเีกษตรกรผูป้ลูกข้าวหอมมะลเิป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ดงันัน้สหกรณ์ทัง้หมดจึงสามารถรวบรวมข้าวเปลอืกได้ในปริมาณมาก เพื่อป้อนให้แก่สหกรณ์
การเกษตรที่มโีรงส ี เพื่อผลติและจ าหน่ายขา้วสารในตราของคลสัเตอร์ ซึ่งจะสามารถแข่งขนักบัโรงสเีอกชนในพืน้ที่
ได ้โดยมสีถาบนัการศกึษาหลกั คอื มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราขชภฏัรอ้ยเอด็ 
และมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  สนับสนุนการให้ความรู้ในทุกๆด้าน รวมทัง้พฒันาทกัษะในการพฒันาคลสัเตอร์              
มหีน่วยงานภาครฐัสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการต่างๆ รูปแบบนี้ แสดงดงัภาพที ่4-1 

ข้อดี ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้คือ สหกรณ์ทีม่ารวมกลุ่มมกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัมาอย่างต่อเนื่อง 
มีเป้าหมายร่วมกันคือการช่วยเหลือพัฒนาเกษตรกรไทย และการจัดกระบวนการให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ ในการท างานร่วมกนัท าใหเ้กดิการรวมตวัอย่างเขม้แขง็ไดร้วดเรว็  

ข้อเสีย ในการรวมในรูปแบบนี้ คือ  ขาดการเชื่อมโยงจากหลายภาคส่วนที่มีความรูค้วามช านาญ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ที่จะช่วยเหลือในการพฒันาผลิตภาพและนวตักรรม เช่น  เทคโนโลยีการผลติข้าว และ
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร เป็นต้น 

   
4.5.2 รปูแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้แนวตัง้และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนน า 

องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบนี้ คือ เป็นการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน ตลอด
อุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยอุตสาหกรรมกลางน ้า  มีสหกรณ์การเกษตรภายใต้คลสัเตอร์ทุ่งกุลา
รอ้งไห ้ทัง้ 20  แห่ง เป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต้นน ้า มกีลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตขา้วหอมมะล ิศูนยเ์พาะพนัธ์ขา้วชุมชน และวิสาหกิจจ าหน่ายเทคโนโลยกีารผลิต และอุตสาหกรรมปลายน ้ามี
วสิาหกจิทีจ่ าหน่ายขา้วสาร และวสิาหกจิทีแ่ปรรูปขา้วสาร  เหตุผลทีส่นับสนุนความเป็นไปไดค้อื สหกรณ์การเกษตร
มเีกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นสมาชกิของสหกรณ์  ดงันัน้สหกรณ์ทัง้หมดจงึสามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ใน



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

   

3-117 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ปรมิาณมาก เพื่อป้อนใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรที่มโีรงส ี เพื่อผลติและจ าหน่ายขา้วสารในตราของคลสัเตอร์ หรอืตรา
ของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถแข่งขนักบัโรงสเีอกชนในพืน้ที่ได้ และสามารถเชื่อมโยงไปยงักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
ขา้วหอมมะล ิศูนย์เพาะพนัธ์ขา้วชุมชน วสิาหกิจที่จ าหน่ายปัจจยัการผลิต และวสิาหกิจทีจ่ าหน่ายขา้วสาร ที่เคยท า            
ธุรกิจร่วมกันมาก่อน โดยมีสถาบันการศึกษาหลัก คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด และมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  สนับสนุนการให้ความรู้ในทุกๆดา้น รวมทัง้พฒันา
ทกัษะในการพฒันาคลสัเตอร์ มหีน่วยงานภาครฐัสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการต่างๆ รูปแบบนี้ แสดง
ดงัภาพที ่4-2 

ข้อดี ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้  คือ มสีหกรณ์การเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้ 20  แห่ง เป็นแกนน า 
นอกจากนี้มียงักลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ข้าวชุมชน วิสาหกิจที่จ าหน่ายปัจจยัการผลิตและ
วิสาหกิจที่จ าหน่ายข้าวสาร เข้าร่วมกลุ่มและมีการจัดกระบวนการที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกัน โดยต้อง
ปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กรอบความคิดในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ เพียงพอ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในสายโซ่อุปทาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในท างานร่วมกนั ท าให้เกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง
ตลอดสายโซ่อุปทาน  

ข้อเสีย ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้  คอื การจดักระบวนการทีจ่ะท าใหเ้กดิการท างานร่วมกนั พรอ้มการ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ และเปลี่ยนกรอบความคิด ไปสู่การท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่ งอาจท าได้ยาก เนื่องจาก
วสิาหกจิต่างๆทีอ่ยู่ในสายโซ่อุปทานมคีวามแตกต่างกนั ทัง้ ความรู ้การศกึษา ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ และ
ทีส่ าคญัคอืความแตกต่างทางความคดิในมุมมองผลตอบแทนในการรวมกลุ่ม 

 
4.5.3 รปูแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้แนวตัง้และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรและโรงสีเอกชน 

เป็นแกนน า 
องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบนี้ คือ เป็นการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน ตลอด

อุตสาหกรรมต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยอุตสาหกรรมกลางน ้า  มีสหกรณ์การเกษตรภายใต้คลัสเตอร์           
ทุ่งกุลารอ้งไห ้ทัง้ 20  แห่ง และโรงสเีอกชน เป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรม
ต้นน ้า มกีลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติขา้วหอมมะล ิศูนยเ์พาะพนัธ์ข้าวชุมชน และวิสาหกิจจ าหน่ายเทคโนโลยกีารผลิต และ
อุตสาหกรรมปลายน ้ามวีสิาหกจิทีจ่ าหน่ายขา้วสาร และวสิาหกจิทีแ่ปรรูปขา้วสาร  เหตุผลทีส่นับสนุนความเป็นไปได้
คือ สหกรณ์การเกษตรมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นสมาชิกของสหกรณ์   ดงันัน้สหกรณ์ทัง้หมดจึงสามารถ
รวบรวมข้าวเปลือกได้ในปรมิาณมาก เพื่อป้อนให้แก่สหกรณ์การเกษตรที่มีโรงส ี เพื่อผลิตและจ าหน่ายข้าวสารใน
ตราของคลสัเตอร์ หรือตราของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงธุกรจิกบัโรงสเีอกชนในพื้นที ่ และ เชื่อมโยงไป
ยงักลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ข้าวชุมชน วิสาหกิจที่จ าหน่ายปัจจยัการผลิต และวิสาหกิจที่
จ าหน่ายขา้วสาร ที่เคยท าธุกจิร่วมกนัมาก่อน โดยมีสถาบนัการศกึษาหลกั คือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด และมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์  สนับสนุนการให้ความรู้ในทุกๆ ด้าน 
รวมทัง้พฒันาทกัษะในการพฒันาคลสัเตอร์ มีหน่วยงานภาครฐัสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการต่างๆ 
รูปแบบนี้ แสดงดงัภาพที ่4-3 

 ข้อดี ในการรวมในรูปแบบหรอืโครงสรา้งรวมกลุ่มวสิาหกจิผสมในแนวตัง้และแนวนอน คอืการรวมกลุ่ม
รูปแบบนี้ม ีสหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทัง้ 20  แห่งและโรงสเีอกชน เป็นแกนน า  นอกจากนี้มยีงั
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติขา้วหอมมะล ิศูนยเ์พาะพนัธ์ขา้วชุมชน วสิาหกิจทีจ่ าหน่ายปัจจยัการผลติและวสิาหกจิทีจ่ าหน่าย
ขา้วสาร เข้าร่วมกลุ่มและมีการจดักระบวนการที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกนั โดยต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ 
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กรอบความคิดในการส่งมอบวตัถุดบิทีม่ีคุณภาพ และมีปรมิาณทีเ่พยีงพอ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ภายในสายโซ่อุปทาน 
โดยมกีารก าหนดเป้าหมายในท างานร่วมกนั ท าใหเ้กดิการรวมตวัอย่างเขม้แขง็ตลอดสายโซ่อุปทานครบทุกภาคส่วน
ของคลสัเตอร์  

ข้อเสีย ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้  คอื การจดักระบวนการทีจ่ะท าใหเ้กดิการท างานรว่มกนั พรอ้มการ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ และเปลี่ยนกรอบความคิด ไปสู่การท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจท าได้ยาก เนื่องจาก
วสิาหกจิต่างๆ ทีอ่ยู่ในสายโซ่อุปทานมคีวามแตกตา่งกนั ทัง้ ความรู ้การศกึษา ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ และ
ทีส่ าคญัคอืความแตกต่างทางความคดิในมุมมองผลตอบแทนในการรวมกลุ่ม การค้าขา้วมกีารแข่งขนัสูงระหว่างโรงสี
เอกชนกบัสหกรณ์ 
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โครงการพฒันาคลสัเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งกลุาร้องไห้ 

ม.ขอนแก่น  ม.มหาสารคาม  

สถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานภาครฐั/เอกชน 

ส านักงานเกษตรจงัหวดั  

สหกรณ์จงัหวดั 

อุตสาหกรรมจงัหวดั 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สหกรณ์
การเกษตร 20 

สหกรณ์  

เกษตรกร/
ชาวนา 

สถาบนั
การเงิน 

ธ.ก.ส. 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

อุตสาหกรรมต้นน ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า 
 

อุตสาหกรรมปลายน ้า 
 

ภาพท่ี 4.1  รูปแบบการรวมกลุ่มในแนวนอน 
 

4-20 
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โครงการพฒันาคลสัเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งกลุาร้องไห้ 

ม.ขอนแก่น  ม.มหาสารคาม  ราชภฎัร้อยเอด็  ราชภฎัศรีสะเกษ  

วิทยาลยัเกษตร  

สถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานภาครฐั/เอกชน 

พาณิชยจ์งัหวดั  

หอการค้า  ส านักงานเกษตรจงัหวดั  

สหกรณ์จงัหวดั 

อุตสาหกรรมจงัหวดั 

กรมการค้าภายใน/ต่างประเทศ ชลประทานจงัหวดั  

พฒันาท่ีดินจงัหวดั 

ศูนยวิ์จยัข้าว 

กรมการข้าว 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมการส่งออก 

สหกรณ์
การเกษตร 20 

สหกรณ์  

ผู้จ าหน่ายปุ๋ย  

ผู้จ าหน่ายวสัดุ/อุปกรณ์
การเกษตร 

ผู้ประกอบการขนส่ง 

ปุ๋ย ชีวภาพ 

เกษตรกร/
ชาวนา 

ศูนยข้์าวชุมชน 

ศูนยเ์มลด็พนัธ์ข้าว 

โรงงานกระสอบ/ 
บรรจุภณัฑ์ 

สถาบนั
การเงิน 

ธ.ก.ส. 

SME Bank  

ธนาคารพาณิชย ์

พื้นท่ีปลูกข้าว 

ออมสิน 

โรงงาน 
แปรรูป 

โรงสีข้าว 

โรงงานผลิตเส้น
ก๋วยเต๋ียว 

โรงงานแปรรูป
อาหาร 

โรงงานผลิต
อาหารสตัว ์

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

BIG C 

แมก็โคร 

LOTUS 

โรงแรม 

ร้านค้าปลีก 

เครือข่ายสหกรณ์ 
ภมิูภาคอื่นๆ 

อุตสาหกรรมต้นน ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า อุตสาหกรรมปลายน ้า 

บริษัทน ้ามนัร า
ข้าวสุรินทร ์

โรงงานผลิต
ขนมจีน 

โรงงาน
เครื่องส าอาง 

โรงงานไฟฟ้าพลงั
แกลบ 

 

โรงงานเครื่องดื่ม 

สหกรณ์ร้านค้า  
ม. ขอนแก่น 

ภาพท่ี 4.2 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้แนวตัง้และแนวนอนโดยมสีหกรณ์การเกษตรเป็นแกนน า 
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โครงการพฒันาคลสัเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งกลุาร้องไห้ 

ม.ขอนแก่น  ม.มหาสารคาม  ราชภฎัร้อยเอด็  ราชภฎัศรีสะเกษ  

วิทยาลยัเกษตร  

สถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานภาครฐั/เอกชน 

พาณิชยจ์งัหวดั  

หอการค้า  ส านักงานเกษตรจงัหวดั  

สหกรณ์จงัหวดั 

อุตสาหกรรมจงัหวดั 

กรมการค้าภายใน/ต่างประเทศ ชลประทานจงัหวดั  

พฒันาท่ีดินจงัหวดั 

ศูนยวิ์จยัข้าว 

กรมการข้าว 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมการส่งออก 

สหกรณ์การเกษตร 
20 สหกรณ์  

ผู้จ าหน่ายปุ๋ย  

ผู้จ าหน่ายวสัดุ/อุปกรณ์
การเกษตร 

ผู้ประกอบการขนส่ง 

ปุ๋ย ชีวภาพ 

เกษตรกร/
ชาวนา 

ศูนยข้์าวชุมชน 

ศูนยเ์มลด็พนัธ์ข้าว 

โรงงานกระสอบ/ 
บรรจุภณัฑ์ 

สถาบนั
การเงิน 

ธ.ก.ส. 

SME Bank  

ธนาคารพาณิชย ์

พื้นท่ีปลูกข้าว 

ออมสิน 

โรงงาน 
แปรรูป 

โรงสีข้าว 

โรงงานผลิตเส้น
ก๋วยเต๋ียว 

โรงงานแปรรูป
อาหาร 

โรงงานผลิต
อาหารสตัว ์

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

BIG C 

แมก็โคร 

LOTUS 

โรงแรม 

ร้านค้าปลีก 

เครือข่ายสหกรณ์ 
ภมิูภาคอื่นๆ 

อุตสาหกรรมต้นน ้า อุตสาหกรรมกลางน ้า อุตสาหกรรมปลายน ้า 

โรงสีเอกชน  

บริษัทน ้ามนัร า
ข้าวสุรินทร ์

โรงงานผลิต
ขนมจีน 

โรงงาน
เครื่องส าอาง 

โรงงานไฟฟ้าพลงั
แกลบ 

 

โรงงานเครื่องดื่ม 

สหกรณ์ร้านค้า 
 ม. ขอนแก่น 

ภาพท่ี 4.3 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้แนวตัง้และแนวนอนโดยมสีหกรณ์การเกษตรและโรงสเีอกชนเป็นแกนน า 

4-22 
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ภาคผนวกท่ี  1 
- แบบสมัภาษณ์เพื่อการประเมนิศกัยภาพคลสัเตอร ์ 
- แบบสมัภาษณ์เพื่อการวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ 
  ด าเนินงาน 
- แบบสอบถามเพื่อประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิและความตระหนัก 
  ในการพฒันาคลสัเตอร ์ ความพอใจในแนวคดิคลสัเตอร ์ การยอมรบั  
  การมสี่วนร่วม ความพรอ้มและความตัง้ใจในการพฒันาคลสัเตอร์ 
- แบบสอบถามเพื่อการประเมนิปัจจยัแวดลอ้ม และศกัยภาพในการแข่งขนั 
  ของคลสัเตอรก์ลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้
- แบบสอบถามการรบัรูแ้ละความตัง้ใจสนับสนุนคลสัเตอรก์ลุ่มขา้วหอมมะล ิ
  ทุ่งกุลารอ้งไหข้องหน่วยงานราชการ/สถาบนัการศกึษา/สถาบนัการเงนิ/ 
  องคก์รเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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โครงการพฒันาคลสัเตอร ์(Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
แบบสมัภาณ์การจดัเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ศกัยภาพของสหกรณ์เพื่อการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ 

ชื่อสหกรณ์............................................................................................................................. .................................. 
ท่ีอยู่......................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์.................................................... โทรสาร.............................................. อีเมล์........................................ 
ผู้ให้ข้อมูล คือ................................................................................................................................... .....................  
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดร้บัมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหด้ าเนินการ
“โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห”้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาใหเ้กิดเครอืข่าย
รูปแบบ“คลสัเตอร์” ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกจิภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตัง้แต่
การผลติ การตลาด จนกระทัง่ถงึมอืผูบ้รโิภค รวมทัง้หน่วยงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน สรา้ง
ศกัยภาพในการแข่งขนัของสถาบนัเกษตรกรสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดไดสู้งสุด เพื่อใหก้ารด าเนิน
โครงการดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและเกดิประโยชน์ต่อกจิการของสหกรณ์  จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์
จดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อทีค่ณะทีป่รกึษาจะได้ด าเนินการส ารวจขอ้มูลภาคสนามตามแบบสมัภาษณ์ทีม่รีายละเอยีดตาม
หวัขอ้ดงันี้  และคณะทีป่รกึษาใคร่ขอขอบคุณในการใหค้วามอนุเคราะห์จากท่านในครัง้นี้ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบักิจการ 

ค าถามดงัต่อไปนี้จะเป็นการประเมนิศกัยภาพการบรหิารของสหกรณ์รวมถงึการประเมนิปัจจยัดา้นบวกหรอื
จุดแขง็และปัจจยัดา้นลบหรอืจุดอ่อนทีม่ผีลต่อการด าเนินงานสหกรณ์ทีผ่่านมา และขอความกรุณาจดัเตรยีมขอ้มูลและ
รายละเอยีดตามหวัขอ้ดงันี้ 

1. ความเป็นมาและวตัถุประสงค์การก่อตัง้กจิการ 

2. จ านวนสมาชกิเมื่อเริ่มกจิการและจ านวนในปัจจุบนั 

3. แผนผงัโครงสรา้งองค์กร 

4. อตัราก าลงัพนักงานในปัจจุบนัและจุดเด่นและจุดด้วยด้านการท างานของพนักงาน 

5. ประวตักิารฝึกอบรมพนักงาน 

6. ประวตัผิูจ้ดัการสหกรณ์และจุดเด่นด้านการบรหิาร 

7. รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์และจุดเด่นด้านการบรหิาร 

8. แผนงานหรอืโครงการในอดตี ยอ้นหลงั 3 ปี 

9. แผนงานและเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 

10. ปัจจยัดา้นบวกหรอืจุดแขง็ทีท่ าใหส้หกรณ์ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานทีผ่่านมา 

11. ปัจจยัดา้นลบหรอืจุดอ่อนทีท่ าใหส้หกรณ์ประสบความล้มเหลวในการด าเนินงานทีผ่่านมา 

12. ผลการด าเนินของแต่ละประเภทของธุรกจิในปัจจุบนัและ 3 ปียอ้นหลงั ( ประเภทธุรกจิขึน้อยู่กบัแต่ละสหกรณ์)  
ประเภทธุรกจิ รายไดร้วมต่อปี (บาท) 

ปี2552 ปี2551 ปี2550 หมายเหตุ 
ธุรกจิการใหส้นิเชื่อ     

ธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก     

ธุรกจิการจดัหาสนิค้ามา
จ าหน่าย 

    

ธุรกจิการแปรรูป     

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั     
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ธุรกจิอื่นๆ     

13. จ านวนและมูลค่าสนิทรพัย์ปัจจุบนัเทยีบกับปี 2547 (ภายในระยะเวลา 5 ปีมีการลงทุนในสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
รายได)้ 

รายการสนิทรพัย์ ปัจจุบนั ปี 2547 

จ านวน(หน่วย) มูลค่า(บาท) จ านวน(หน่วย) มูลค่า(บาท) 
1.ทีด่นิ     

2.อาคารส านักงาน     

3.ฉางขา้ว     

4.ขนาดลานตากขา้ว     

5.โรงสขีา้ว(ระบุขนาด)     

6.รถตกัขา้ว     

7.รถบรรทุกสบิล้อ     

8.รถบรรทุกหกล้อ     

9.รถบรรทุกสีล่้อ     

10.โรงคดัแยก     

11.ป้ัมน ้ามนั(สนิทรพัย์รวม)     

12.ตราชัง่ใหญ่     

13.เครื่องตรวจสอบขา้ว     

14.เครื่องยนต์อื่นๆ(ระบุชนิด)     

15.เครื่องจกัรอื่นๆ(ระบุชนิด)     

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัโครงสร้างการผลิต การจดัซ้ือปัจจยัการผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงคลสัเตอร ์

ค าถามดงัต่อไปนี้จะเป็นการประเมนิศกัยภาพการผลติ การตลาดและการเชื่อมโยงความร่วมมือกบัสหกรณ์
หรอืสถาบนัหรอืกลุ่มเกษตรกรอื่นๆทัง้ทีเ่ป็นของภาครฐั ภาคเอกชน ของสหกรณ์ทีม่ผีลต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน
สหกรณ์ทีผ่่านมา และขอความกรุณาจดัเตรยีมขอ้มุลและรายละเอยีดตามหวัขอ้ดงันี้ 

14.รายการค าถามดงัตารางนี้ใหร้ะบุตวัเลขภายในช่องว่างดงัต่อไปนี้  
รายการค าถาม จ านวน มูลค่า 

จ านวนขา้วเปลอืกหอมมะลใินเขตทุ่งกุลารอ้งไหท้ีเ่ป็นทีต่ัง้ของสหกรณ์
รวมทัง้หมดต่อปี 

  

จ านวนขา้วเปลอืกหอมมะลทิีส่หกรณ์รบัซื้อไดต้่อปี   

จ านวนขา้วเปลอืกหอมมะลทิีส่หกรณ์สามารถรบัซื้อได้สูงสุดต่อปี   

จ านวนขา้วเปลอืกหอมมะลทิีส่หกรณ์รบัซื้อรวมทัง้หมดต่อปีนอกเขตทุ่ง
กุลารอ้งไห ้

  

จ านวนกลุ่มเกษตรกรทีป่ลูกข้าวหอมมะลทิีเ่ป็นสมาชิกของสหกรณ์ใน
เขตทุ่งกุลารอ้งไห ้

  

จ านวนสมาชกิของสหกรณ์ทีม่าขายขา้วเปลอืกใหส้หกรณ์   

จ านวนสมาชกิของสหกรณ์ทีม่าซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์   

การจ าหน่ายปุ๋ยต่อปี(หน่อยเป็นกระสอบ)   

การจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ต่อปี(หน่อยเป็นกโิลกรมั)   
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ขา้วเปลอืกในฉางทีเ่กบ็สูงสุดในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว   

    
15. รายชื่อและการตดิต่อของประธานกลุ่มเกษตรกรทีป่ลูกข้าวทีเ่ป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

16. รายชื่อรา้นคา้หรอืบรษิทัทีจ่ าหน่ายปัจจยัการผลติทุกชนิดใหส้หกรณ์ 

17. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเพาะปลูกขา้วในพืน้ที่ 
18. ลูกคา้มขีอ้เสนอแนะอย่างไรในการปรบัปรุงการด าเนินการรบัซื้อขา้วเปลอืกของสหกรณ์ 

19. กระบวนการผลติและควบคุมคุณภาพสนิค้าเป็นอย่างไร 

20. รายชื่อคู่แข่งในการด าเนินการรบัซื้อขา้วเปลอืกในพืน้ทีข่องการด าเนินงานของสหกรณ์ 

21. สภาพการแข่งขนัในการด าเนินการรบัซื้อขา้วเปลอืกเป็นอย่างไร 

22. ราคาจ าหน่ายส่งและปลกีขา้วสารเป็นเท่าใด 

23. สภาพการแข่งขนัในการจ าหน่ายขา้วสารในพืน้ทีข่องการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างไร 

24. กระแสการเรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคขา้วสารหอมมะลใินพืน้ทีข่องการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างไร 

25. ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางใด 

26. ความตระหนักและทศันคติในการร่วมมอืกนัภายในกลุ่มสหกรณ์เป็นอย่างไร 

27. มกีารสนับสนุนของสถาบนัอื่นๆจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนหรอืไม่อย่างไร 

28. มคีวามร่วมมอืกนัภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร 

29. ภายในกลุ่มสหกรณ์มีความสามารถในการบรหิารจดัการร่วมกนัหรอืคลสัเตอร์อื่นอย่างไร 

30. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นทรพัยากรมนุษย์ภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร  

31. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่
อย่างไร 

32. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นการไหลเวยีนของขอ้มูลข่าวสารภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่น
หรอืไม่อย่างไร 

33. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาของโครงสร้างพืน้ฐานเช่น คลงัสนิคา้และตลาดกลางการขนส่ง
และศูนย์การกระจายสนิคา้ หรอือื่นๆภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร 

34. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นงานศึกษาวจิยัทีจ่ะผลกัดนัการสรา้งนวตักรรมภายในกลุ่มสหกรณ์หรอื               
คลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร 

35. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นการอาศยัภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพื่อพฒันาสนิค้าและบรกิาร  

ภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร 

36. มคีวามร่วมมอืพฒันาศกัยภาพดา้นความเพยีงพอของวตัถุดบิและความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิ
ภายในกลุ่มสหกรณ์หรอืคลสัเตอร์อื่นหรอืไม่อย่างไร 

37. กลไกในการคุม้ครองผูบ้รโิภคขา้วสารเป็นอย่างไร 

38. สหกรณ์/กลุ่มสถาบนั/กลุ่มเกษตรทีม่ธีุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและต้องการจะใหเ้ขา้มาร่วมเป็นคลสัเตอร์ 
 
ลงชื่อผูใ้หข้อ้มูล                 ........................................................................................  
                 (..........................................................................) 

                                                                    วนัที ่     เดอืน                      พ.ศ. 
ลงชื่อผูร้บัรองการใหข้อ้มูล    ........................................................................................  
                 (..........................................................................) 

                                                                    วนัที ่     เดอืน                      พ.ศ. 
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แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 
โครงการพฒันาคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

ส าหรบัสหกรณ์การเกษตรท่ีร่วมโครงการ 
 
ชื่อสหกรณ์..................................................................จ ากดั 
ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................... 
ผูใ้หข้อ้มูล.........................................................................ต าแหน่ง............................................................ 
วนัทีใ่หข้อ้มูล......................................................................................... 
 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อศกึษาปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนัและความคาดหวงัในการพฒันาการ
ประกอบการจากการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์

2. เพื่อศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหา  การปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์  ซึ่งเป็นผลจากการ
รวมกลุ่ม            คลสัเตอร ์

 
ส่วนท่ี  1  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนัและความคาดหวงัในการพฒันาการ
ประกอบการจากการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์
 
1. ปัญหา และสาเหตสุ าคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการธุรกิจดา้นสนิเชื่อ  ทีต่อ้งการไดร้บัการปรบัปรุง
แก้ไข 
 

ปัญหา สาเหตุ ระดบัความส าคญั 
   
   
   
   
   
   
 
2. ปัญหาและสาเหตสุ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการธุรกจิดา้นจดัหาปัจจยัการผลติ ทีต่้องการไดร้บัการ
ปรบัปรุงแก้ไข 
 

ปัญหา สาเหตุ ระดบัความส าคญั 
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3. ปัญหาและสาเหตสุ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการธุรกจิตอ่ธรุกจิดา้นรวบรวมขา้วเปลอืก และจ าหน่าย
ขา้วสาร ทีต่้องการใหป้รบัปรุงแก้ไข 
 
ประเภท ปัญหา สาเหตุ ระดบั

ความส าคญั 
ขา้วเปลอืก    

   
   
   
   

ขา้วสาร    
   
   
   
   

 
4. ปัญหาและสาเหตสุ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของสหกรณ์ ทีค่าดหวงัว่าต้องการไดร้บั
การปรบัปรุงแก้ไข 
 

ปัญหา สาเหตุ ระดบัความส าคญั 
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ส่วนท่ี  2  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา  การปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์  ซ่ึงเป็นผล
จากการรวมกลุ่มคลสัเตอร ์
 
5. จากการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอรข์า้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ สหกรณ์ของท่านมเีป้าหมายในเรือ่งต่างๆ 
ต่อไปนี้อย่างไร ภายใน 1 ปีขา้งหน้า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2552 และมแีนวทาง/วธิกีารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
อย่างไร 
 
ขอบเขตผลลพัธ์
ของความส าเรจ็ 

ดชันีชีวดัความส าเรจ็ 
(KPI) 

ผล
ประกอบการ

ปี 2552 

เป้าหมาย
(ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง
จาก              

ปี 2552) 

แนวทาง/วิธีการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลประกอบการ
โดยรวมของ
สหกรณ์ 

1. ก าไรสุทธโิดยรวม    
2. จ านวนสมาชิก    

ผลประกอบการ
ธุรกจิดา้นสนิเชื่อ 

1. มูลค่าสนิเชื่อทัง้ปี    
2. ต้นทุนของเงนิทุน    
3. หนี้คา้งช าระ    
4. หนี้สงสยัจะสูญ    
5. หนี้สูญ    
6. มูลค่าสนิเชื่อในผลติภัณฑ์ใหม่    

ผลประกอบการ
ธุรกจิดา้นจดัหา
ปัจจยัการผลติ 

1. มูลค่าการจ าหน่ายปัจจยัการ
ผลติ 

   

2. ต้นทุนต่อหน่วยของปัจจยัการ
ผลติ 

   

3. ค่าใชจ้่ายคงที่    
4. จ านวนสมาชิกทีม่าใชบ้ริการ    
5. จ านวนพนักงานใหม่    

ผลการ
ประกอบการดา้น
การธุรกจิรวบรวม
ขา้วเปลอืก 

1. มูลค่าขา้วเปลอืกทีร่วบรวมได้
ต่อปี 

   

2. จ านวนขา้วเปลอืกทีร่วบรวม
ไดต้่อปี 

   

3. ค่าใชจ้่ายในการรวบรวม
ขา้วเปลอืก 

   

4. จ านวนสมาชิกทีม่าขาย
ขา้วเปลอืกได้ 

   

5. ระยะเวลาการใหบ้ริการ    
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6. ความพงึพอใจของลูกคา้
โดยรวม 

   

ผลประกอบการ
ธุรกจิดา้นการ
จ าหน่ายขา้วสาร 
และอุตสาหกรรม
แปรรูป 

1. ยอดขาย    
2. ค่าใชจ้่ายในการตลาด    
3. จ านวนลูกคา้เดมิ    
4. จ านวนลูกคา้ใหม่    
5. จ านวนผลติภณัฑ์ใหม่    
6. ความพงึพอใจของลูกคา้
โดยรวม 

   

 
ขอบเขตผลลพัธ์
ของความส าเรจ็ 

ดชันีชีวดัความส าเรจ็ 
(KPI) 

ผล
ประกอบกา
รปี 2552 

เป้าหมา
ย(ร้อย
ละท่ี

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง
จาก              

ปี 2552) 

แนวทาง/วิธีการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

การบรหิารจดัการ
ระบบปฏบิตักิาร 

1. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร    
2. ระยะเวลาการหยุดเครื่องโรงสี    
3. ระยะเวลาการจอดซ่อม    
4. ค่าจา้ง/เงนิเดอืน    
5. ค่าพลงังาน    

การบรหิารงาน
บุคคล 

1. ชัว่โมงการฝึกอบรมพนักงาน
ต่อปี 

   

2. รอ้ยละของพนักงานทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุในการท างานต่อปี 

   

3. กจิกรรมพนักงานสมัพนัธ์ต่อปี    
นวตักรรมใหม่ 1. จ านวนเทคโนโลยใีหม่ในการ

ด าเนินงานต่อปี 
   

2. จ านวนกจิกรรมใหม่ๆ ในการ
ลดขัน้ตอนการด าเนินงานต่อปี 

   

3. ธุรกจิใหม่ๆ ทีต่่อยอดจากธุรกจิ
เดมิหรอืเกิดขึน้ใหม่ 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ และความตระหนักในการพฒันาคลสัเตอร ์ ความพอใจ
ในแนวคิดคลสัเตอร ์ การยอมรบั การมีส่วนร่วม ความพร้อมและความตัง้ใจในการพฒันาคลสัเตอร์ 

 

ชื่อผู้ประเมิน............................................................................ ต าแหน่ง...................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................... ........................ 
ท่ีอยู่เลขท่ี ................................ถนน..................................................ต าบล.................................................................. 
อ าเภอ .................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
โทรศพัท์.................................................... โทรสาร.............................................. อีเมล.์............................................. 
 
วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อทราบถงึ ความตระหนักในสภาวการณ์การแข่งขนัและความจ าเป็นของช่วยเหลอืเกื้อกูลระหว่างสหกรณ์การเกษตร  

ผูป้ระกอบการ หน่วยงานเอกชน  หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานวชิาการ / วจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2. เพื่อประเมนิความรู ้ ความเขา้ใจ ทศันคต ิ ในแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการ “คลสัเตอร์”เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั 
3. เพื่อทราบเกี่ยวกบัการยอมรบั การมส่ีวนร่วมและบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สยีของแต่ละคลสัเตอร์ 
4. เพื่อประเมนิความพรอ้มและความตัง้ใจในการพฒันาคลสัเตอร์ 
ประเมินความตระหนัก  

1. สนิคา้/จุดเด่น/สภาพการแข่งขนัของกลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหค้อื 

สนิคา้หลกั จุดเด่น 
ระดบัการแข่งขนั 
สูง/ปานกลาง/ต ่า 

1.   
2.   
3.    

2. ท่านคดิว่าวธิีการใดทีจ่ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มอย่างยัง่ยนื(ตอบได ้1 ขอ้) 
 1) การรวมกลุ่มเฉพาะสหกรณ์ 

2) การขอรบัการสนับสนุนจากรฐับาล 
3) การขอรบัการสนับสนุนจากสถาบนัการศกึษา 
4) การสร้างความร่วมมอื เกื้อหนุน เสรมิกจิการซึ่งกนัและกนัอย่างครบวงจร 

ประเมินความเข้าใจและความพอใจต่อแนวคิดคลสัเตอร ์

3. จงตอบค าถามต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมาย  ,  หน้าขอ้ต่อไปนี้ 
                 1) คลสัเตอร์คอืการรวมกลุ่มของสหกรณ์ 
 2) คลสัเตอร์คอืการสรา้งความร่วมมอื เกื้อหนุนกจิการซึ่งกนัและกนัอย่างครบวงจร เพื่อยกระดบั

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ 
 3) คลสัเตอร์ท าใหเ้กิดการเพิม่ผลผลติ 
 4) คลสัเตอร์ท าใหต้้นทุนการผลติสูงขึน้ 
 5) คลสัเตอร์ท าใหก้ารท างานมีความยุ่งยากซับซ้อน 

6) คลสัเตอร์ช่วยใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและองค์ความรูข้องสมาชกิภายในกลุ่ม 
 7) คลสัเตอร์มเีป้าหมายเพื่อการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
 8) คลสัเตอร์เป็นเครื่องมอืส่งเสรมิ การเกิดธุรกจิใหม่และการขยายตัวของธุรกจิเดมิ 
 9) คลสัเตอร์ท าใหเ้กิดการเรยีนรู ้สัง่สมร่วมกนัในกลุ่ม 

10) ท่ามกลางการแข่งขนัของธุรกจิทีท่วคีวามรุนแรง คลสัเตอร์คอืเครื่องมอืทีทุ่กเครอืข่ายที่
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เกี่ยวขอ้ง เกื้อหนุนกนัต้องร่วมกนัปรบัตวัและแสวงหาความสามารถเพื่อเพิม่ศกัยภาพการ
แข่งขนั 

4. โดยภาพรวมท่านพอใจแนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการคลสัเตอร์ เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ในระดบัใด 

 1) มากทีสุ่ด   
2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย 
5) น้อยทีสุ่ด 

การยอมรบัและความรว่มมือ  

5. ท่านไดร้บัทราบค าว่า “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้” มาจากทีใ่ด(ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
                   1) จากข่าว/บทความของรฐับาลผ่านสื่อสารมวลชน 
 2) จากการประชุมชี้แจง/ฝึกอบรม/สมัมนา ทีจ่ดัโดยหน่วยงานภาครฐั 
 3) จากสมาชกิเครอืข่าย “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้”  
 4) อื่นๆ(ระบุ) ____________________________ 
6. “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้” ควรมกีารพบปะบ่อยเพยีงไร 
                   แบบเป็นทางการ จ านวน ___________ครัง้ต่อ_________ปี 

แบบไม่เป็นทางการ จ านวน ___________ครัง้ต่อ_________ปี 
7. ท่านคาดว่า ท่านสามารถเขา้ร่วมในการพฒันาคลสัเตอร์มากน้อยเพยีงใด 
            
        

1) ไม่สามารถเข้าร่วมไดเ้นื่องจากไม่มเีวลา 
2) สามารถเข้าร่วมได้เป็นบางครัง้ 
3) เขา้ร่วมไดทุ้กครัง้ 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั ในการรวมกลุ่ม “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้” คอือะไร
เรยีงล าดบั 3 ขอ้ (1 = มากทีสุ่ด) 

            
        

1) มคีวามช่วยเหลอืจากรฐับาลมากขึน้ 
2) มอี านาจในการต่อรอง/สัง่ซื้อวตัถุดบิมากขึน้ 
3) ยอดขายเพิม่สูงขึน้ จากการเพิม่มูลค่าสนิคา้ 
4) มเีครอืข่ายพนัธมติรมากขึน้ 
5) มอีงค์ความรูเ้ชงิกลยุทธในการบรหิารจดัการมากขึน้ 
6) อื่นๆ(ระบุ)___________________________________ 

ระดบัความสามารถและศกัยภาพ  

9. ใครเป็นผูท้ีม่ีบทบาทส าคญัทีสุ่ด/แกนน าในการพฒันากลุ่ม/เครอืข่ายของท่าน(ตอบได ้1 ขอ้) 
 1) ผูน้ าชุมชน (อบต. อบจ.) 

2) ผูป้ระกอบการ 
3) หน่วยงานภาครฐั(ระบุชื่อ)____________________________ 
4) หน่วยงานภาคเอกชน(ระบุชื่อ)__________________________ 
5) อื่นๆ (ระบุ)________________________________________ 
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10. ท่านมบีทบาทในการร่วมกจิกรรมของ “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้” อย่างไร 

(เรียงล าดบัความส าคญั 3 อนัดบัแรก จากมากไปหาน้อย ) 
            
        

1) เป็นแกนน าในการพฒันากลุ่มและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
2) ช่วยขยาย/แลกเปลี่ยนความรูค้วามเขา้ใจ 
3) ใหค้วามช่วยเหลอื ไดแ้ก่ ประสานงาน จดัสถานที ่เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4) ใหค้วามร่วมมอืและเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างเตม็ใจ 

11. กจิกรรมทีร่่วมกนัควรมลีกัษณะใด(ตอบเรียงล าดบัความส าคญั 3 อนัดบัแรก จากมากไปหาน้อย ) 
            
        

     1)    ร่วมกนัจดัซื้อจดัหาวตัถุดบิ 
     2)    พฒันาฝีมอืแรงงานและบุคคลากรร่วมกนั 
     3)    ท าการวจิยัพฒันาร่วมกนั 
     4)    ก าหนดเป้าประสงค์และแผนงานร่วมกนั 
     5)    จดัช่องทางการตลาดร่วมกัน 
     6)    อื่นๆ(ระบุ)_____________________________ 

12. ท่านคดิว่าปัจจยัใดทีส่รา้งความเขม้แขง็ของ “คลสัเตอร์ (กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห)้” (ตอบ
เรียงล าดบัความส าคญั 3 อนัดบัแรก จากมากไปหาน้อย ) 

            
        

1) งบประมาณสนับสนุน 
2) การสร้างความตระหนักถงึสภาวะการแขง็ขนัของธุรกจิ 
3) การสร้างความรู ้ความเข้าใจในแนวความคดิของการพฒันา“คลสัเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลทิุ่ง

กุลารอ้งไห)้” 
4) ผูป้ระสานงานเครอืข่าย(CDA) ทีเ่ขม้แขง็ 
5) การวจิยั/องค์ความรูเ้พื่อพฒันาสนิค้าใหม้คีวามโดดเด่น 
6) การสร้างช่องทางการตลาด 

 

 

  ลงช่ือผูป้ระเมิน______________________   วนัที่ _____________________ 

                                            (                                  ) 
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แบบสอบถาม 
เพ่ือการประเมินปัจจยัแวดล้อม และศกัยภาพในการแข่งขนั 

ของคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
 
ชื่อผูต้อบแบบสอบถาม.......................................................................ต าแหน่ง..................................................... 
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่เลขที.่............................................ถนน.................................................ต าบล................................................. 
อ าเภอ..................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์………………………… 
โทรศพัท์...............................................โทรสาร..............................................อเีมล์…………………………………. 
 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อประเมนิความสามารถในการใชปั้จจยัการผลติ  โครงสรา้งพื้นฐานในการแข่งขนัของสหกรณ์ในคลสัเตอร์ 

2. เพื่อประเมนิคุณภาพของลูกคา้  และความสามารถของสหกรณ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 

3. เพื่อประเมนิสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมขา้ว  และความสามารถในการแข่งขนัของสหกรณ์ 

4. เพื่อประเมนิความสมัพนัธ์และการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กบัสหกรณ์หรอืองค์กรอื่นๆ 

 
ส่วนท่ี 1  ค าถามเพ่ือประเมินความสามารถในการใช้ปัจจยัการผลิต  โครงสร้างพ้ืนฐานในการแข่งขนัของ     

สหกรณ์ในคลสัเตอร์ 
1. สหกรณ์ท่านมผีลการประกอบการ  ก าไรสุทธริวมของทุกประเภทธุรกจิ  ในปีบญัชลี่าสุด  เมื่อเทยีบกับปีบญัช ี 

ก่อนหน้า อย่างไร 

 ลดลงรอ้ยละ..........................            เท่าเดมิ    เพิม่ขึน้รอ้ยละ.............................. 
2. สหกรณ์ของท่านมีก าไรสุทธขิองธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืก  และหรอืจ าหน่ายขา้วสาร ในปีบญัชลี่าสุดเมื่อเทยีบ

กบัปีบญัชก่ีอนหน้า อย่างไร 

 ลดลงรอ้ยละ..........................            เท่าเดมิ    เพิม่ขึน้รอ้ยละ............................... 
3. สหกรณ์ของท่านมตี้นทุนรวม  ในปีบญัชลี่าสุดเมื่อเทยีบกบัปีบญัช ี ก่อนหน้า อย่างไร 

 ลดลงรอ้ยละ..........................             เท่าเดมิ    เพิม่ขึน้รอ้ยละ............................... 
4. ต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงมาจาก (ขอ้ 3) มสีาเหตุจากค่าใชจ้่ายรายการใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         ค่าจา้งพนักงาน 
         ค่าซ่อมบ ารุง  เครื่องจกัร  รถยนต์ 
         ดอกเบี้ย  เงนิกู้ 
         ค่าใชจ้่ายในธุรกจิรวบรวมข้าวเปลอืก 
          หนี้คา้งช าระทีส่งสยัจะสูญ 
          หนี้สูญ 
          รายไดร้วมลดลงหรอืเพิม่ขึน้ 
          อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... 
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5. ในปีบญัชลี่าสุด  สหกรณ์ของท่านสามารถรวบรวมปรมิาณขา้วเปลอืก เมื่อเทยีบกับปีบญัชก่ีอนหน้า อย่างไร 

         เพิม่ขึน้จากปีก่อน  โดยรวบรวมได.้....................................ตนั 
                     ลดลงจากปีก่อน    โดยรวบรวมได.้....................................ตนั 

          เท่าเดมิจากปีก่อน โดยรวบรวมได.้....................................ตนั 
6. สดัส่วนก าไรสุทธขิองประเภทธุรกจิในปีบญัชลี่าสุด  มสีดัส่วนอย่างไร  

(สมมุตวิ่าก าไรสุทธริวมเท่ากบัรอ้ยละ 100) 
                      ประเภทธุรกจิสนิเชื่อ    รอ้ยละ............................................. 
                      ประเภทธุรกจิจดัหา      รอ้ยละ............................................ 
                      ประเภทธุรกจิรวบรวม   รอ้ยละ............................................ 
                      ประเภทธุรกจิเงนิฝาก    รอ้ยละ........................................... 
                      ประเภทธุรกจิอื่นๆ  คอื.......................................................  รอ้ยละ............................................... 

7. ขอใหป้ระเมนิระดบัความสามารถของสหกรณ์ของท่านในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ตามความเป็นจรงิ 

ส่ิงท่ีพิจารณา น้อย ระดบัความคิดเห็น มาก 
1. ลกัษณะสนิคา้/บรกิารหลกั  ผลติวตัถุดบิ/ระดบัต้น

น ้า 
1 2 3 4 5 สนิคา้ส าเรจ็รูป/ระดบัปลายน ้า 

2. ความพรอ้มและศกัยภาพดา้นการผลติ มนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มศีกัยภาพสูงมาก 
3. ระดบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติ ระดบัต า่/ไม่ซบัซ้อน 1 2 3 4 5 ระดบัสูง/ซบัซ้อน 
4. ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง

วตัถุดบิ 
สามารถเขา้ถึงไดน้้อย 1 2 3 4 5 สามารถเขา้ถึงไดม้าก 

5. ความสามารถในการบรหิารจดัการ ขาดทัง้ระบบและ
บุคลากร 

1 2 3 4 5 มกีารบรหิารจดัการเป็นระบบ 
และมบุีคคลากรทีม่ี
ความสามารถ 

6. ความพรอ้มและศกัยภาพบุคลากร ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มเีพยีงพอและมศีกัยภาพ 

7. ศกัยภาพของผูน้ า สามารถเขา้ถึงไดน้้อย 1 2 3 4 5 สามารถเขา้ถึงไดม้าก 

8. ความพรอ้มและศกัยภาพดา้น
การตลาด 

ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 

9. ความสามารถในการเขา้ถงึตลาด สามารถเขา้ถึงไดน้้อย 1 2 3 4 5 สามารถเขา้ถึงไดม้าก 
10. ความพรอ้มในการพฒันาผลติภณัฑ์ ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 
11. ความสามารถในการปรบักลยุทธ์เพื่อ

ตอบสนองลูกคา้ 
ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 

12. ความพรอ้มและศกัยภาพในการ
จดัการดา้นการเงนิ 

ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 

13.  ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง
เงนิทุน 

ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 สามารถเขา้ถึงไดม้าก 

14.  ความพรอ้มในการรวมกลุ่มเป็นคลสั
เตอร์กบัสหกรณ์อื่น 

ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 

15. ศกัยภาพในการแลกเปลี่ยนทรพัยากร
ระหว่างสหกรณ ์

ไม่ม/ีมนี้อยมาก 1 2 3 4 5 มคีวามพรอ้มสูงมาก 
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ส่วนท่ี 2   ค าถามเพ่ือประเมินคุณภาพของลูกค้า  และความสามารถของสหกรณ์ในการตอบสนองความ 
                 ต้องการของลูกค้า 
      

8. สหกรณ์ของท่านมผีลการด าเนินการในการรบัสมาชกิในปีปัจจุบนั  เมื่อเทยีบกบั  5  ปีทีผ่่านมาเป็นอย่างไร 

  ลดลงรอ้ยละ..........................             เท่าเดมิ    เพิม่ขึน้รอ้ยละ............................... 
9. ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของสหกรณ์มจี านวนเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเทยีบกบั  5  ปีทีผ่่านมาเป็นอย่างไร 

  ลดลง  จ านวน ......................            เท่าเดมิ    เพิม่ขึน้  จ านวน............................ 
10. ปัจจุบนัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของสหกรณ์มกีารปรบัปรุง  พฒันา  ใหม้คุีณภาพเพิม่ขึน้อย่างไร 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
       เพิม่จ านวนประเภทธุรกจิของสหกรณ์ 
       เพิม่จ านวนสนิคา้ในธุรกจิจดัหา 

        จดัชัน้ลูกคา้ในธุรกจิสนิเชื่อเพื่อเพิม่วงเงนิกู้ 
        ขยายเวลาการใหบ้ริการรบัซื้อจนถงึกลางคนืในธุรกจิรบัซื้อขา้วเปลอืก 
        ระบบการผลติขา้วสารมีคุณไดต้ามมาตรฐาน  ISO  และ  GMP 
        ผลติขา้วอนิทรยี ์
        แปรรูปขา้วหอมมะล ิ ปลายขา้ว  ร า  หรอืแกลบ 

       อื่นๆ................................................................................................................ 
11. จ านวนสมาชกิสหกรณ์ทีน่ าข้าวเปลอืกมาขายใหส้หกรณ์มจี านวนเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างไร  เมื่อเทยีบกบั  5  

ปีทีผ่่านมา 

         เพิม่ขึน้           ลดลง                            เท่าเดมิ 
12. สหกรณ์ขายขา้วเปลอืกใหผู้้ประกอบการรายใหญ่มใีครบ้าง 

11.1 ชื่อกจิการ...........................................จงัหวดั………..................ปีละ.........................ตนั. 

11.2 ชื่อกจิการ...........................................จงัหวดั………..................ปีละ.........................ตนั. 

11.3 ชื่อกจิการ...........................................จงัหวดั………..................ปีละ.........................ตนั. 

11.4 ชื่อกจิการ...........................................จงัหวดั………..................ปีละ.........................ตนั. 

11.5 ชื่อกจิการ...........................................จงัหวดั………..................ปีละ.........................ตนั. 

13. สหกรณ์มลีูกคา้ทีเ่ป็นรา้นคา้หรอืเอเยนต์  หรอืผูป้ระกอบการทีม่าซื้อขา้วสารจากสหกรณ์ไปจ าหน่ายอย่างไร

เมื่อเปรยีบเทยีบจากปีก่อน 

        ลดลง  รอ้ยละ..........................         เท่าเดมิ                    เพิม่ขึน้  รอ้ยละ................................... 
14. ปัจจุบนัราคารบัซื้อขา้วเปลอืกต่อกโิลกรมั  ของสหกรณ์เป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด 

        ต ่ากว่า.......................สตางค์            เท่ากนั                   สูงขึน้  ประมาณ........................สตางค์ 
15. ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายขา้วสารต่อกิโลกรมั  ของสหกรณ์เป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด 

        ต ่ากว่า........................สตางค์           เท่ากนั                   สูงขึน้  ประมาณ........................สตางค์ 
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16. สหกรณ์มีการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชิกสหกรณ์อย่างไร  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

        สอบถามจากสมาชิกโดยตรงตามแต่จะจ าได้ 
        มแีบบสอบถามส ารวจความคิดเหน็ 

         มเีอกสารประชาสมัพนัธ์ส่งข่าวสารหรอืบอร์ด  คทัเอ้าท์ 
        เผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการประชุมใหญ่  วสิามญัประจ าปี 

         เผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการนัดประชุมกลุ่มย่อย 
         ส่งข่าวสารใหห้วัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 
         รบัฟังความคดิเหน็จากหวัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 

        อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... 
17. สหกรณ์มีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกบัลูกค้าภายนอกสหกรณ์อย่างไร  (ตอบไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

         สอบถามเป็นระยะ  เท่าทีม่เีวลา 
         มแีบบสอบถามส ารวจความคดิเหน็ 

          มเีอกสารประชาสมัพนัธ์ส่งข่าวสารหรอืบอร์ด  คทัเอ้าท์ 
         เผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการประชุมใหญ่  วสิามญัประจ าปี 

          เผยแพร่ข่าวสารและรบัฟังความคดิเหน็จากการนัดประชุมกลุ่มย่อย 
          ส่งข่าวสารใหห้วัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 
          รบัฟังความคดิเหน็จากหวัหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน 

         อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... 
18. การตอบสนองความต้องการของลูกคา้  ในอดตีทีผ่่านมาด าเนินการอย่างไร  เมื่อไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร  ความ

คดิเหน็จากลูกค้า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

        ตอบสนองเฉพาะเรื่องทีส่ าคญั  โดยการขออนุมตัิจากคณะกรรมการสหกรณ์ 
        ตอบสนองเฉพาะเรื่องทีไ่ม่ต้องขออนุมตักิรรมการสหกรณ์ 

         ตอบสนองทนัทถี้าเหน็ว่าเป็นเรื่องส าคญั 
         ตอบสนองเท่าทีท่ าได ้ เพื่อไม่ใหลู้กค้ารูส้ึกเสยีใจ 
         ไม่ตอบสนองเลย  เพราะตดิขดักบักฎ  ระเบยีบ  ของสหกรณ์ 

         อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเพ่ือประเมินสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมข้าว  และความสามารถในการแข่งขนัของ

สหกรณ์ 
19. ผูป้ระกอบการรวบรวมข้าวเปลอืกในทอ้งถิน่  มจี านวนเพิม่ขึน้หรือไม่  อย่างไร 

        เพิม่ขึน้  รอ้ยละ...........................           เท่าเดมิ               ลดลง  รอ้ยละ................................. 
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20. ผูป้ระกอบการรายใหญใ่นทอ้งถิน่มใีครบ้างและคาดว่ามสี่วนครองตลาดเท่าใด  

(ถ้าภายในพืน้ทีข่องเราคอืรอ้ยละ 100) 
20.1  ชื่อกจิการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด  รอ้ยละ........................................... 

20.2  ชื่อกจิการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด  รอ้ยละ........................................... 

20.3  ชื่อกจิการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด  รอ้ยละ............. .............................. 

21. ผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างถิน่ทีเ่ขา้มารวบรวมข้าวเปลอืกมใีครบ้าง 

21.1  ชื่อกจิการ..............................................................จงัหวดั...................................................... 

21.2  ชื่อกจิการ..............................................................จงัหวดั...................................................... 

21.3  ชื่อกจิการ...............................................................จงัหวดั...................................................... 

22. สหกรณ์มลีูกคา้รายใหม่เขา้มาขายขา้วเปลอืกใหเ้พิม่ขึน้หรอืไม่ 

        ม ี               ไม่ม ี
23. คู่แข่งขนัจ าหน่ายขา้วสารในทอ้งถิน่มตีรายีห่อ้เพิม่ขึน้หรอืไม่  และมตีรายีห่อ้ใดบ้าง 

        ไม่เพิม่               เพิม่ขึน้ 
ตรายีห่อ้ 1. ............................................................................................ 
 2. ...…………………………………....………………………….. 
 3 ……………………………………..……………………………. 
 4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 
24. ปัจจุบนัสหกรณ์จ าหน่ายขา้วสารถุงใหลู้กคา้ต่างจงัหวดัเพิม่ขึน้หรอืไม่   

        ลดลง  รอ้ยละ..........................        เท่าเดมิ                     เพิม่ขึน้  รอ้ยละ............................. 
25. นโยบายของรฐับาลทีท่ าใหเ้กิดอุปสรรคต่อการแข่งขนัมีหรอืไม่ 

        ไม่ม ี          ม ี คอื................................................................................. 
26. นโยบายของรฐับาลทีส่นับสนุนใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมมหีรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี คอื................................................................................. 
27. นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทีท่ าใหเ้กิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมมหีรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี คอื................................................................................. 
28. นโยบายยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั  ทีส่่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมมหีรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี คอื................................................................................. 
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ส่วนท่ี 4 ค าถามเพ่ือประเมินความสมัพนัธ์และการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กบัสหกรณ์หรือองค์กรอื่นๆ 
 

ค าถามข้อ  29  ถึงข้อ  35  เป็นค าถามเพ่ือประเมินความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ของท่านกบัสหกรณ์
อื่น  ท่ีมีพ้ืนท่ีใกล้เคียงกนั  เช่น  ภายในจงัหวดัเดียวกนัหรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

29. กจิการของท่านมีการร่วมมอืกบัสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่................................................................................ 
30. กจิการของท่านมีการร่วมมอืในธุรกจิรวบรวมขา้วเปลอืกกับสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่................................................................................ 
31. กจิการของท่านมีการร่วมมอืในการจดัหาตลาดร่วมกับสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่.................................................................... ............ 
32.  กจิการของท่านมีการร่วมมอืในการใชฐ้านขอ้มูล  สมาชิกร่วมกับสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่................................................................................ 
33. กจิการของท่านมีการร่วมมอืในการยมืเงนิทุนหมุนเวยีนกบัสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่................................................................................ 
34. กจิการของท่านมีการร่วมมอืกบัสหกรณ์อื่นในการจดัตัง้กองทุน  เพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่................................................................................ 
35. กจิการของท่านมีการร่วมมอืในธุรกจิจดัหากับสหกรณ์อื่นหรอืไม่ 

         ไม่ม ี          ม ี ไดแ้ก่.................................................................. .............. 
36. ท่านคดิว่าการร่วมมอืทางธุรกจิกับสหกรณ์อื่นจะมปีระโยชน์ต่อสหกรณ์โดยรวมอย่างไร (ตอบได้มากว่า 1 ขอ้) 

       ต้นทุนลดลง 
       รายไดร้วมเพิม่ขึน้ 

        ยอดจ าหน่ายสูงขึน้ 
        ลูกคา้เพิม่ขึน้ 
        การส่งมอบสินคา้ทนัเวลา 
         มสีภาพคล่องมากขึน้ 

        ส่วนครองตลาดเพิม่ขึน้ 
        เกดิผลติภณัฑ์เพื่อบรกิารใหม่ 

         อื่นๆ.................................................................................................. 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 

   

3-140 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

37. ท่านคาดหวงัว่ากจิการของท่านจะไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ร่วมคลสัเตอร์ฯ อย่างไรบ้าง  

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
         ต้นทุนลดลง 
         รายไดร้วมเพิม่ขึน้ 

          ยอดจ าหน่ายสูงขึน้ 
 ลูกคา้เพิม่ขึน้ 
          การส่งมอบสนิคา้ทนัเวลา 
          มสีภาพคล่องมากขึน้ 

         ส่วนครองตลาดเพิม่ขึน้ 
         เกดิผลติภณัฑ์เพื่อบรกิารใหม่ 

          อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................... 
38. การเขา้ร่วมคลสัเตอร์ของสหกรณ์  ท่านคาดหวงัว่ากจิกรรม  3  อนัดบัแรกทีจ่ะด าเนินการร่วมกนัคอือะไร  

(ตอบได ้ 3  อนัดบั) 

        ด าเนินการตลาดร่วมกนั 
        เสาะหาตลาด/ลูกค้า  ร่วมกนั 

         ตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนั 
         พฒันาบุคลากรร่วมกนั 
         พฒันาระบบการผลติร่วมกนั 
         พฒันาระบบการบรหิารจดัการร่วมกนั 

        พฒันาผลติภณัฑ์เพื่อบริการใหม่ร่วมกนั 
         อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

39. การเขา้ร่วมคลสัเตอร์ของสหกรณ์  ท่านมีความตัง้ใจว่าจะด าเนินกจิกรรม / โครงการร่วมกนั  ใหเ้กิดผลเป็น

รูปธรรม คอืกจิกรรมหรอืโครงการใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         ด าเนินการตลาดร่วมกนั 
         เสาะหาตลาด/ลูกค้า  ร่วมกนั 

          ตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนั 
          พฒันาบุคลากรร่วมกนั 
          พฒันาระบบการผลติร่วมกนั 
          พฒันาระบบการบรหิารจดัการร่วมกนั 

         พฒันาผลติภณัฑ์เพื่อบริการใหม่ร่วมกนั 
          อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................... 
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40. สหกรณ์ของท่านมีความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างสหกรณ์ทัว่ประเทศ(ความร่วมมอืขา้มภูมิภาค  เช่น  ภาคใต้  

ภาคเหนือ  ฯลฯ) อย่างไร 

         ความร่วมมอืในกรณีเงนิฝาก  ไดแ้ก่สหกรณ์ใดบ้าง.................................................................... 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................. ............... 
          ความร่วมมอืในกรณีจดัหาปัจจยัการผลติ  ไดแ้ก่สหกรณ์ใดบ้าง................................................. 
         ............................................................................................................................. ................... 
         ................................................................................................................................................ 

           ความร่วมมอืในกรณีธุรกจิรวบรวมข้าวเปลอืก  ไดแ้ก่สหกรณ์ใดบ้าง........................................... 
                        .............................................................................................................................................. 
                        ......................................................................................... ..................................................... 
           ความร่วมมอืในกรณีธุรกจิจ าหน่ายขา้วสาร  ไดแ้ก่สหกรณ์ใดบ้าง................................................ 
                        .............................................................................................................................................. 
                        ............................................................................................................................. ................. 

41. สหกรณ์ของท่านมีความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอื่นๆหรอืไม่  อย่างไร 

        หน่วยงานภาครฐั  เรื่อง...............................................ชื่อหน่วยงาน......................... ...................... 
        หน่วยงานภาคเอกชน  เรื่อง........................................ชื่อหน่วยงาน................................................ 
        ธกส.    เรื่อง...............................................................ชื่อหน่วยงาน................................................         

         สถาบนัการศกึษา  เรื่อง.............................................ชื่อหน่วยงาน................................................ 
 
 

………………………………………….. 
ขอบพระคณุในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามการรบัรู้และความตัง้ใจสนับสนุนคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
ของหน่วยงานราชการ/สถาบนัการศึกษา/สถาบนัการเงิน/องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ชื่อผูต้อบแบบสอบถาม.....................................................................ต าแหน่ง........ ..................................................... 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................ .............................................................................. 
ทีอ่ยู่เลขที.่............................................ถนน.................................................ต าบล.............................................. ... 
อ าเภอ..................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์………………………… 
โทรศพัท์...............................................โทรสาร..............................................อเีมล์…………………………………. 
 
วนัท่ีให้ข้อมูล ………………………………………………………. 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 คลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ คอืการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  20  แห่ง  บนพืน้ทีทุ่่งกุลา
รอ้งไห ้ 5  จงัหวดั  ไดแ้ก่ จงัหวดัรอ้ยเอด็  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัศรสีะเกษ  จงัหวดัสุรนิทร์  และจงัหวดัมหาสารคาม
โดยมวีตัถุประสงค์ในการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมขา้วในการด าเนินการรวมกลุ่มจ าเป็นต้องมกีารพฒันาผูป้ระสานงานพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster 
Development Agent : CDA)ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการวเิคราะห์และและสงัเคราะห์บูรณาการใหเ้กิดความร่วมมอื
ระหว่างผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในคลสัเตอร์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ บทบาทและหน้าที่ทีส่ าคญัของผูป้ระสานงานพฒันา 
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  คือ   1) ประสานงานกับสมาชิก Cluster  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง   
สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน  ภาคธุรกิจ  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรต่างประเทศ  เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้มีผลในทางปฏิบตัิ  2) ด าเนินการศึกษา และวเิคราะห์จดัท าแผนภาพคลสัเตอร์ เพื่อน าไปสู่การก าหนด  
วสิยัทศัน์  เป้าประสงค์ และพนัธกจิ 3) ด าเนินการสรา้งยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตักิารเพื่อพฒันา ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลา
ร้องไห้  4) ด าเนินการจัดหา และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสหกรณ์สมาชิก  และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง  5) เป็นผูแ้ทนของสมาชกิ Cluster ในการตดิต่อประสานงานใด ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก Cluster ใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด  การจดัการปัจจยัการผลิต  การวิจยัและพฒันา และการพฒันาบุคลากร เป็น
ต้น    
 
วตัถปุระสงค์ 

เพื่อประเมนิการรบัรู ้ ความคดิเหน็  ขอ้เสนอแนะและความตัง้ใจสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกลา
รอ้งไหข้องหน่วยงานราชการ/เอกชน  ภายใน “Cluster MAP” 

สว่นท่ี 1 ค าถามเพ่ือประเมินการรบัรู้  เก่ียวกบัคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
1. ท่านรูจ้กัคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหห้รอืไม่ 

         1. ไม่เคย  (ขา้มไปขอ้ 3) 
         2. เคย 

 
2. ท่านรูจ้กัคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. แผ่นพบัคลสัเตอร ์
         2. เวบ็ไซด์ของคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห/้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
         3. หนังสอืราชการ/หนังสอืเชญิเขา้ร่วมประชุม/สมัมนาของคลสัเตอร์ 
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         4. การเชญิชวนจาก CDA/คณะกรรมการของคลสัเตอร์ 
         5. การเชญิชวนจากผูจ้ดัการ/พนักงานของสหกรณ์การเกษตร 
         6. การใหข้่าวโดยเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกของสหกรณ์ในกลุ่มคลสัเตอร์ 
         7. หน่วยงานราชการ (โปรดระบุ)…………………………………………………….………………… 
         8. หน่วยงานเอกชน (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3. ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมของคลสัเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือไม่ 

         1. ไม่เคย 
         2. เคย   ร่วมกบักลุ่มคลสัเตอร์……………………………………..พ.ศ. ……………………………… 

4. ทา่นเคยรูจ้กั/เคยซื้อผลติภณัฑ์ของสหกรณ์ทีร่วมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ทุ่งกุลารอ้งไห ้ เช่น  ขา้วสาร  ขา้วกล้อง  

หรอืไม่   

         ไม่เคยรูจ้กั  ไม่เคยซื้อ 
         เคยรูจ้กั แต่ไม่เคยซื้อ    
         เคยรูจ้กั และเคยซื้อ      

5. ท่านเกี่ยวขอ้งอย่างไรกับกลุ่มคลสัเตอร์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. ไม่เกี่ยวขอ้ง  (ขา้มไปตอบขอ้ 7) 
         2. จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์  เช่น  ขา้วสาร  ขา้วกล้อง  ขา้วกล้องงอก เป็นต้น 
         3. สนับสนุนงบประมาณ 
         4. ใหก้ารอบรมใหค้วามรู้ 
         5. จ าหน่ายวตัถุดบิใหแ้ก่สหกรณ์ 
         6. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………..…………………… 
 

      6.  หน่วยงานของท่านมคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างไรกับคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหโ้ดยพจิารณาจาก
อุตสาหกรรมต้นน ้าถงึอุตสาหกรรมปลายน ้า 

         1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกข้าวหอมมะลิ 
         2. พ่อคา้คนกลาง/ผูร้วบรวมขา้วเปลอืก 
         3. พ่อคา้/คนกลางในการจดัหาปัจจยัการผลติ 
         4. ผูป้ระกอบการ/โรงสผีูร้วบรวมขา้วเปลอืกส่งต่อผูป้ระกอบการส่งออกต่างประเทศ 
         5. ผูป้ระกอบการส่งออก 
         6. ผูป้ระกอบการ/โรงส ีจ าหน่ายส่ง/ปลกี ขา้วสาร 
         7. ผูป้ระกอบการจ าหน่ายขา้วสารส่งออกต่างประเทศ 
         8. ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสนิค้าแปรรูป 
         9. สถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ ธ.ก.ส. 
         10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
         11. สถาบนัการศกึษา 
         12. หน่วยงานราชการ คอื (ระบุ)………………………………………………….……..……………. 
         13. สมาคม/องค์กรเอกชน คอื (ระบุ)……………………………………………….…….…………… 
         14. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..…………………………………………..…………… 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคลสัเตอรก์ลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
7. หน่วยงานของท่านมคีวามคิดเหน็ต่อการพฒันาคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหอ้ย่างไร  

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
         1.มคีวามส าคญัต่อการพฒันาผลติภัณฑ์/บรกิารของสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์ 
         2.มคีวามส าคญัต่อการเพิม่ผลผลติในการด าเนินกจิการของสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์ 
         3.มคีวามส าคญัต่อการพฒันาบุคคลากรของสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์ 
         4.มคีวามส าคญัต่อการพฒันาการบรหิารกองทุนของสหกรณ์ภายในคลสัเตอร์ 
         5.มคีวามส าคญัต่อการยกระดบัเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรมขา้วหอมมะลิ 

                6.อื่นๆ  (โปรดระบุ) ......................................................................................................................... 
8. หน่วยงานของท่านคดิเหน็ว่าจะสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ อย่างไร 

         1.ไม่มนีโยบาย/แผนงาน 
         2.มนีโยบาย/แผนงาน สนับสนุน 
         3.มนีโยบาย/แผนงาน/งบประมาณสนับสนุน 
         4.มนีโยบาย/แผนงาน/งบประมาณ/บุคคลากรสนับสสนุน 
         5.ต้องการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกคลสัเตอร์ 
         6. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..………………………………………………..…………… 

9. ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อการรวมกลุ่มคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

         1. เป็นไปไม่ได ้ เพราะ…………………………………………………………………….………………. 
         2. อาจเป็นไปไม่ได ้ เพราะ………………………………………………………………….…………….. 
         3. อาจเป็นไปได ้ เพราะ…………………………………………………………………………….. 
         4. เป็นไปได ้เพราะ…………………………..……………………………………………………… 

10. ท่านคดิว่าปัจจยัใดบ้างทีท่ าใหก้ารรวมกลุ่มคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหป้ระสบความส าเรจ็ 

………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………… 

11. ท่านคดิว่าปัจจยัเสีย่งใดบ้างทีอ่าจท าใหก้ารรวมกลุ่มคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหไ้ม่ประสบ

ความส าเรจ็ 

............................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนท่ี 3 เพ่ือประเมินความตัง้ใจสนับสนุนคลสัเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 

12. ทีผ่่านมา หน่วยงานของท่านมนีโยบายหรอืแผนงานทีส่นับสนุนพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหอ้ย่างไรบ้าง 

         1. ไม่มกีารสนับสนุนนโยบายหรอืแผนงาน (ขา้มไปตอบขอ้ 14)   
         2. สนับสนุนจดัอบรม เผยแพร่ใหค้วามรูแ้ละเทคโนโลยแีก่เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์   
         3. สนับสนุนการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
         4. สนับสนุนการแข่งขนัและช่องทางการตลาดของขา้วหอมมะล ิ
         5. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................. ................ 
 



รายงานการศกึษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วหอมมะลใินพื้นที่โครงการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster) กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 
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13. หน่วยงานของท่านมแีผนงานทีไ่ดจ้ดัเตรยีมงบประมาณสนับสนุนพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ อย่างไร อะไรบ้าง 

กรุณาใหร้ายละเอยีดในตารางขา้งล่าง 

ปีงบประมาณ โครงการ  งบประมาณ กลุ่ม / พื้นท่ีเป้าหมาย ชื่อ / ต าแหน่ง / ผู้รบัผิดชอบ 

2553     
 

2554     
 

2555     
 

 
14. จากขอ้มูลพืน้ฐานขา้งต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่องคลสัเตอร์กลุ่มขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ หน่วยงานของ

ท่านคาดว่าจะสามารถมสี่วนร่วม  ในการสรา้งความเขม้แขง็แก่กลุ่มอย่างไรบ้าง 

1. ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

2. ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ แต่จะมอบหมายบุคคลากรเขา้มาร่วม 
         3. สามารถเขา้ร่วมไดโ้ดย 
       3.1 จดัอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่กี่ยวข้อง   
              3.2 จดัส่งอุปกรณ์  วตัถุดบิแก่สหกรณ์ในราคาทีเ่หมาะสม 
              3.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมขา้วหอมมะลิ 
              3.4 จดัหาช่องทางจ าหน่ายเพื่อเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั 
              3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………….. 

15. หน่วยงานของท่านคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมกจิกรรมของคลสัเตอร์ไดบ่้อยครัง้เพยีงใด 
         1. 3 เดอืน ต่อ 1 ครัง้   
         2. 2 เดอืน ต่อ 1 ครัง้   
         3. เดอืนละ 1 ครัง้   
         4. เดอืนละ 2 ครัง้   
         5. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 

 
  

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
 


