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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ขา้วเป็นพืชหลกัของประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ โดยในปี 2553 พื้นท่ีการ
เพาะปลูกขา้วทั้งหมดทั้งหมดของประเทศไทยมีทั้งส้ิน 61.78 ลา้นไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการปลูกขา้วมากท่ีสุดเท่ากบั 37.82 ลา้นไร่รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้มี
พื้นท่ีปลูกเท่ากบั 13.56  9.20 และ 1.20 ลา้นไร่ ตามล าดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2543 ท่ีมีพื้นท่ีปลูกขา้วทั้ง
ประเทศเท่ากบั 57.78 ลา้นไร่ กล่าวคือพื้นท่ีปลูกขา้วในปี 2553 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.49 เม่ือเทียบกบัพื้นท่ี
ปลูกขา้วในปี 2543 ในขณะท่ีผลผลิตขา้วในปี 2553 ของประเทศไทยมีปริมาณเท่ากบั 24.34 ลา้นตนั 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2543 ท่ีมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 19.02 ล้านตนัหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.88 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

 นอกจากนั้นขา้วยงัเป็นพืชท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ในแง่มูลค่าการเป็น
สินคา้ส่งออก คือขา้วเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั 1ใน 10 ของสินคา้ส่งออกทั้งหมดของประเทศ โดยใน
ปี 2553 ประเทศไทยส่งออกขา้ว 8.94 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 168,193 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็น
ข้าวหอมมะลิไทย 2.36 ตนั มูลค่า 63,520  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ26 ของปริมาณข้าวท่ีส่งออก
ทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) การส่งออกขา้วเป็นการส่งออกในรูปขา้วท่ีผ่านการ
แปรรูปแลว้ อนัเป็นผลจากกฎระเบียบท่ีไม่อนุญาตให้มีการส่งออกขา้วเปลือกไปยงัต่างประเทศเพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนข้าวเปลือกภายในประเทศและเพื่อจัดระเบียบการส่งออก (กรมการค้า
ต่างประเทศ, 2548) โดยรูปแบบข้าวท่ีประเทศไทยส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม
ปทุมธานี1 ขา้วขาว 100% ขา้วขาว 5% ขา้วขาว10% ขา้วขาว 15% ขา้วขาว 15% ปลายขา้ว ขา้วกลอ้ง 
ขา้วเหนียว ขา้วน่ึง และอ่ืนๆ (ส านักพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้ว, 2553) โรงสีขา้วจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
บทบาทอยา่งมากในตลาดขา้วของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีโรงสีขา้วกระจายทัว่ประเทศตามแหล่งปลูกขา้ว อยา่งไรก็ตาม พบว่าจ านวนโรงสี
ขา้วของประเทศไทยมีจ านวนลดลง กล่าวคือ ในปี 2549 จ านวนโรงสีข้าวประเทศไทยมี 39,000 แห่ง 
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ลดลงเหลือ 38,744 แห่ง ในปี 2553 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาค
ท่ีมีจ านวนโรงสีขา้วมากท่ีสุดคือร้อยละ 75 ของโรงสีทัว่ประเทศ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 6.6 ตามล าดบั สาเหตุท่ีโรงสีขา้วมกัตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีการปลูกขา้ว เน่ืองจาก
ง่ายต่อการขนส่งและรวบรวมขา้วเปลือกจากเกษตรกร โรงสีขา้วในประเทศไทยถา้แบ่งตามก าลงัการ
สามารถแบ่งได ้3 ประเภท1 คือ โรงสีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยโรงสีแต่ละประเภทมี
กระบวนการผลิต การใช้แหล่งพลังงานท่ีแตกต่างกัน (เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองจกัรกลไอน ้ า และ
มอเตอร์ไฟฟ้า) นอกจากน้ีอุตสาหกรรมโรงสีขา้วในประเทศไทยมีทั้งท่ีด าเนินงานโดยเอกชนและ
สหกรณ์ การจดัการของโรงสีขา้วเอกชนและโรงสีขา้วสหกรณ์มีความแตกต่างกนัท่ีจุดประสงคข์อง
โรงสีคือโรงสีข้าวเอกชนเน้นการท าก าไร ในขณะท่ีจุดประสงค์ของโรงสีสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกของสหกรณ์ ธุรกรรมท่ีโรงสีข้าวด าเนินการประกอบด้วย การรวบรวมข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว การแปรรูปหรือการสีขา้ว การเก็บรักษา รวมถึงการเป็นตวัแทนจ าหน่ายขา้ว โดย
โรงสีขา้วสหกรณ์จะไม่ไดด้ าเนินการตลอดทั้งปี เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นขา้วเปลือกท่ีมีเฉพาะฤดูเก็บ
เก่ียว ท าให้โรงสีขา้วตอ้งหยุดสีขา้วช่วงนอกฤดูเก็บเก่ียว จึงอาจกล่าวไดว้่าไม่มีการใช้งานโรงสีขา้ว
อยา่งเตม็ความสามารถ  

 ในปี 2554 ประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรทั้ งหมด 6,962 แห่ง ในจ านวนน้ีมีสหกรณ์
การเกษตรท่ีมีโรงสีขา้วอยูเ่พียง 151 สหกรณ์กระจายตวัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดจ านวน 
73 สหกรณ์ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต ้จ านวน 41, 40 และ 7 สหกรณ์ ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาความสามารถในการผลิตของสหกรณ์การเกษตรพบวา่ ในปี 2550 สหกรณ์การเกษตรแปรรูป
ขา้วรวมทั้งหมด 100,707 ตนัขา้วเปลือก คิดเป็นมูลค่า 751.76 ล้านบาท  จากการด าเนินงานของโรงสี
ขา้วของสหกรณ์ท่ีผ่านมาพบปัญหาในกระบวนการผลิต เน่ืองจากพนักงานของโรงสีของสหกรณ์
การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือรับการถ่ายทอดการสีขา้วเหมือนโรงสีเอกชนทัว่ไป เพราะสาเหตุท่ี
จดัตั้งโรงสีข้ึน เพียงเพื่อรับซ้ือขา้วเปลือกจากสมาชิกของสหกรณ์ท่ีส่วนใหญ่ท านาแลว้น าผลผลิตมา
แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตแทนการจ าหน่ายเพียงขา้วเปลือกให้กบัโรงสีเอกชน ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลไปถึง
ตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนของสหกรณ์ อยา่งไรก็ตามท่ีผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ไดเ้ร่งพฒันาโรงสีขา้วของ
สหกรณ์ใหผ้ลิตผลผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดได ้(กรมส่งเสริมสหกรณ์
, 2553) 

                                                           
1 การแบ่งโรงสีขา้วตามขนาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเลก็ มีก าลงัการผลิตไม่เกิน  30 ตนัต่อวนั (24 ชัว่โมง) ขนาด
กลาง มีก าลงัการผลิตอยรูะหวา่ง 31-60  ตนัต่อวนั (24 ชัว่โมง) และขนาดใหญ่ มีก าลงัการผลิตตั้งแต่  61 ตนัต่อวนั (24 ชัว่โมง) วนั
ข้ึนไป (กรมส่งเสริมอุสาหกรรม, 2553) 
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 จากปัญหาขา้งตน้น ามาสู่ประเด็นท่ีน่าสนใจ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกศึกษาประสิทธิภาพ
การสีขา้ว หรือประสิทธิภาพทางเทคนิคในการสีขา้วของโรงสีขา้วสหกรณ์ การสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือเม่ือน าข้าวเปลือกผ่านกระบวนการสีจากเคร่ืองสีข้าวแล้วได้ปริมาณข้าวสารปริมาณมาก และมี
สัดส่วนปริมาณขา้วตน้ท่ีมากกวา่ขา้วท่ีแตกหกั แต่การสีขา้วให้ไดป้ริมาณมากและมีคุณภาพนั้นมีปัจจยั
หลายอย่างท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นเคร่ืองจกัร คุณภาพของขา้วเปลือก รวมไปถึงความสามารถใน
การจดัการของผูดู้แลดว้ย แต่ถึงแมว้่าสหกรณ์จะมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการสีขา้วท่ีสูง แต่ไม่มี
การจดัการท่ีดีก็ไม่สามารถท าให้โรงสีขา้วนั้นเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากสหกรณ์ ไม่ไดใ้ชโ้รงสี
ขา้วอยา่งเต็มความสามารถในการสีขา้ว จึงน าไปสู่ประเด็นการศึกษาท่ีสองคือ การศึกษาประสิทธิภาพ
ในการจดัการของโรงสีขา้วของสหกรณ์ เน่ืองจากว่ากิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขา้วนั้นก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม ตั้งแต่การรวบรวมขา้วเปลือกจนถึงการจ าหน่ายผลผลิตให้กบัลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าตอ้งมีการจดัการท่ีดีเพื่อให้เกิดตน้ทุนท่ีนอ้ย เพราะบางคร้ังโรงสีขา้วสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในการสีข้าวสูงกว่าสหกรณ์อ่ืน อาจจะไม่ได้มีรายได้และก าไรท่ีสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนไปด้วย 
เน่ืองจากกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งผ่านการจดัการทั้งทางการตลาด และตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัการภายใน
โรงสีขา้วของสหกรณ์ทั้งหมด 

ฉะนั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่เพียงแต่ศึกษาถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงสีขา้วเท่านั้นแต่
จะศึกษาในส่วนของประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีขา้วด้วย เป็นการตอบค าถามได้ว่าโรงสีขา้ว
สหกรณ์แต่ละโรงนั้นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการสีขา้วและในดา้นจดัการของโรงสีขา้วสหกรณ์
อยา่งไร และปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงสีขา้วของสหกรณ์ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน
และมีส่วนช่วยใหเ้กษตรกรสมาชิกไดรั้บอรรถประโยชน์จากโรงสีขา้วมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 วตัถุประสงค์หลักของการศึกษาคร้ังน้ีคือ มุ่งศึกษาการจดัการของโรงสีข้าวสหกรณ์ใน
ภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาลกัษณะโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 
2) เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 
3) เพื่อวเิคราะห์ประสิทธิภาพการสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 
4) เพื่อวเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการจดัการโรงสีขา้วในคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใช้
ประโยชน์กบัสหกรณ์การเกษตรท่ีมีโรงสีขา้วผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วรวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้
ดงัน้ี 
 1) โรงสีขา้วสหกรณ์สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการ วางแผนการผลิต และปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
 2) ผูป้ระกอบการโรงสีข้าวทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลพื้นฐาน ผลการศึกษาไปปรับใช้ในการ
จดัการ และการผลิตของตนเอง 
 3) หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใช้ปรับเป็นแนวทางในการพฒันาการ
จดัการโรงสีขา้วสหกรณ์ ตลอดจนเกษตรกรท่ีเป็นผูผ้ลิตขา้ว 

1.4 ค ำจ ำกดัควำม 

 ประสิทธิภาพการสีขา้ว หมายถึง  การน าวตัถุดิบซ่ึงก็คือข้าวเปลือกและทรัพยากรซ่ึงเป็น
ปัจจยัในการผลิตมาแปรสภาพ  โดยผา่นกระบวนการผลิตตามล าดบัขั้นตอนของการกระท าก่อนหลงั  
ออกมาเป็นผลผลิต ใหไ้ดป้ริมาณและมีคุณภาพดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด  

 การจดัการ คือกระบวนการน าทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ (ศิริวรรณ
และคณะ, 2545) การจดัการให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการจดัการทรัพยากรของโรงสีขา้ว
สหกรณ์ ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการด าเนินการต่างๆ โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากท่ีสุด 

  

 


