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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงเน้ือหาท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีขา้วของ
สหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นสรุปผล
การศึกษา และส่วนท่ีสองเป็นขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาจ านวน 4 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะของโรงสีขา้ว
ของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 2) เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วสหกรณ์การเกษตร
ในภาคเหนือ 3) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ และ 4) เพื่อ
วเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ  โดยมีโรงสีขา้ว
ของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือจ านวน 15 ตวัอย่าง มาเป็นตวัแทนของโรงสีขา้วของสหกรณ์
การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย ส าหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สัมภาษณ์
ขอ้มูลจากผูดู้แลโรงสีขา้ว รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของสหกรณ์การเกษตรในปี 
2555 หลังจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ลกัษณะทัว่ไปโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 
โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เป็นโรงสีขา้วท่ีมีก าลงัการผลิตอยูใ่นขนาดกลาง 

และเป็นโรงสีขา้วท่ีใช้ไฟฟ้า โรงสีขา้วท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนบางแห่งจะมีการรับซ้ือทั้ง
ขา้วเปลือกขา้วเจา้และขา้วเปลือกขา้วเหนียว แต่ในภาคเหนือตอนล่างซ้ือเฉพาะขา้วเปลือกขา้วเจา้ 
ลกัษณะของข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรน ามาขายแบ่งออกเป็นสองแบบคือ ข้าวเปลือกท่ีแห้งแล้วและ
ขา้วเปลือกแบบดิบ แต่บางโรงสีซ้ือเฉพาะขา้วเปลือกท่ีแห้งแล้วเท่านั้น ส าหรับการด าเนินงานของ
โรงสีขา้วอยู่ภายใตก้ารดูแลของสหกรณ์การเกษตร เจา้หน้าท่ีและลูกจา้งของโรงสีขา้วจึงมีทั้งท่ีเป็น
ลูกจา้งประจ าและจา้งเป็นแบบรายวนั จ านวนพนกังานโดยเฉล่ียแลว้ประมาณ 10 คน โดยแต่ละแห่งก็
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จะมีหวัหนา้ผูดู้แล โดยผูดู้แลโรงสีขา้วมีระดบัการศึกษาตั้งระดบัประถมศึกษาไปจนถึงระดบัปริญญา
โท ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัโรงสีขา้วมาก่อน  

กระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรนั้ นเร่ิมจากการรับซ้ือข้าวจาก
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นท่ี บางคร้ังหากปริมาณขา้วเปลือกไม่เพียงพอก็จะ
ออกไปรับซ้ือขา้วเปลือกอาจจะเป็นต่างอ าเภอหรือต่างจงัหวดั เม่ือไดข้า้วเปลือกมาแลว้ก็ลดความช้ืน
ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 14.5 อาจจะเป็นการตากบนลานตากหรือจะเป็นการอบ ข้ึนอยู่กบัโรงสีขา้วมี
เคร่ืองอบขา้วหรือไม่ จากนั้นก็เก็บรักษาเพื่อรอการสี ถา้เป็นขา้วเปลือกขา้วเหนียวสามารถสีไดเ้ลย แต่
ขา้วเปลือกขา้วเจา้ตอ้งเก็บไวก่้อนอยา่งนอ้ย 3 เดือนถึงสามารถน ามาสี ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีแต่ละโรงสีมี
เทคนิคท่ีต่างกนัไปจะส่งผลต่อคุณภาพของขา้วเปลือก และเช่นเดียวกบัเทคนิคและวธีิการในการสีขา้ว
ของแต่ละโรงสีก็จะข้ึนอยูก่บัผูดู้แลโรงสีขา้ว การสีขา้วของโรงสีขา้วจะไม่ไดสี้แบบเต็มก าลงั การสี
ขา้วส่วนใหญ่ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงลูกส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ร้านคา้ พ่อคา้รับเหมา 
จะมีบางแห่งท่ีสีแลว้ขายใหก้บับริษทั โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีการด าเนินธุรกิจอ่ืน
ไปพร้อมกบัการแปรรูปขา้วเปลือก ไดแ้ก่ ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขา้วเปลือก มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพดหวาน ถัว่เหลือง ถัว่เขียว เป็นตน้ และยงัมีธุรกิจการแปรรูปล าไย หรือล าไยอบแหง้ 

2) ต้นทุนการสีข้าวของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 

การวิเคราะห์ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามก าลงัการผลิตของโรงสี
ขา้ว คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ พบวา่โรงสีขา้วท่ีมีตน้ทุนการสีขา้วสูง
ท่ีสุดคือโรงสีขา้วขนาดเล็ก มีมูลค่า 18,901 บาทต่อตนั รองลงมาคือโรงสีขนาดกลาง เท่ากบั 18,901 
บาทต่อตนั และขนาดใหญ่ท่ีมีตน้ทุนการผลิต 16,856 บาทต่อตนั หากพิจารณารายละเอียดในการผลิต
โรงสีขา้วขนาดเล็กมีตน้ทุนในส่วนของค่าด าเนินการมากท่ีสุด คือร้อยละ 20.39 โดยขนาดกลาง ร้อย
ละ 14.3 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 12.35 ส าหรับโรงสีขา้วท่ีมีรายได้มากท่ีสุด คือโรงสีขา้วขนาดเล็ก 
เท่ากบั 18,380 บาท รองลงมาคือขนาดกลาง เท่ากบั 18,314 บาทต่อตนั และและขนาดใหญ่ 17,683 
บาทต่อตัน เม่ือพิจารณารายได้สุทธิแล้วโรงสีข้าวขนาดใหญ่มีก าไรมากท่ีสุด 827 บาทต่อตัน 
รองลงมาโรงสีขนาดกลาง 129 บาทต่อตนั  ส่วนโรงสีขนาดเล็กมีผลตอบแทนติดลบคือขาดทุนตนัละ 
521 บาท ดงัจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนท่ีโรงสีขา้วได้รับจากธุรกิจการสีข้าวมีจ านวนท่ีน้อย แต่ด้วย
เหตุผลท่ีโรงสีขา้วของสหกรณ์ยงัคงตอ้งด าเนินการต่อเพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกใน
ดา้นการรับซ้ือผลผลิตจาเกษตรกรสมาชิก  ดงันั้นบางโรงสีขา้วจึงมีก าเนินธุรกิจอ่ืนควบคู่กบัการสีขา้ว 
ไดแ้ก่ ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกบัสหกรณ์ฯ และธุรกิจการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหโ้รงสีขา้วมีรายรับจากธุรกิจอ่ืน ซ่ึงเป็นทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร
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สมาชิกและการลดความเส่ียงในการขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจสีขา้วเพียงอยา่งเดียว แต่ถึงแมธุ้รกิจ
การสีขา้วเป็นเพียงธุรกิจหน่ึงของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร แต่ถา้หากการสีขา้วมีตน้ทุนในการ
ผลิตท่ีต ่ า โอกาสท่ีโรงสีข้าวจะมีก าไรจากการจ าหน่ายผลผลิตในมูลค่าท่ีสูงข้ึน และหากมีการ
พฒันาการสีขา้วให้ไดป้ริมาณขา้วตน้ปริมาณมากข้ึนก็จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโรงสีขา้วดว้ย จึง
น าไปสู่การศึกษาประสิทธิภาพในการสีขา้วของโรงสีของสหกรณ์ 

3) ประสิทธิภาพการสีข้าวของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 

  การศึกษาประสิทธิภาพในการสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์ วิเคราะห์ดว้ยวิธีการ
เส้นห่อหุ้ม (DEA) ท่ีมีปริมาณข้าวต้นเป็นตัวแปรผลผลิต (กิโลกรัม) และตัวแปรปัจจยัการผลิต 
ประกอบด้วย ปริมาณข้าวเปลือก (กิโลกรัม) จ านวนแรงงาน (คน) และค่าเส่ือมราคา (บาท) ผล
การศึกษาพบวา่ โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรมีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากบั 0.942 ซ่ึงเป็นคะแนน
ท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก โรงสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีจ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 33.33) ส าหรับโรงสีขา้ว
ท่ียงัมีประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี มีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้โรงสีขา้วมีการสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ
เตม็ท่ี ท าไดโ้ดยดารเทียบกบัโรงสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพในการสีขา้ว แนวทางในการปรับปรุงคือสีขา้ว
ให้ไดป้ริมาณขา้วตน้เพิ่มข้ึน เฉล่ีย 30 กิโลกรัมต่อตนั ส าหรับค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) พบว่า
โรงสีขา้วท่ีมีการผลิตเหมาะสมกบัขนาดและมีผลตอบแทนต่อขนาดดว้ยอตัราคงท่ี (CRS) จ  านวน 4
ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.67) และโรงสีข้าวท่ี มีการผลิตท่ีไม่ เหมาะสมต่อขนาด คือโรงสีข้าวท่ี มี
ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน (IRS) จ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 40) และโรงสีขา้วท่ีมีผลตอบแทนต่อ
ขนาดลดลง (DRS) จ านวน 5 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 33.33)  

  4) ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ 

โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่นอกการมีการด าเนินธุรกิจการสีขา้วแลว้ยงัมีการ
ด าเนินธุรกิจอ่ืนไปพร้อมกนั เช่น ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (อบล าไย) ซ่ึงการด าเนินงานโดยรวมแล้วอยู่ภายใตก้ารจดัการของโรงสีขา้ว ดงันั้น
โรงสีข้าวจึงต้องมีการจดัการธุรกิจของโรงสีข้าวไปพร้อมกัน จึงได้ท าการศึกษาว่าโรงสีข้าวของ
สหกรณ์การเกษตรมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัไหน ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การจดัการของโรงสีขา้ว มีตวัแปรตามเป็นรายไดท้ั้งหมดของโรงสีขา้ว และตวัแปรผลผลิต ประกอบ
ไปดว้ย ตน้ทุนในการซ้ือปัจจยัการผลิต ตน้ทุนการด าเนินงาน ค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนดา้นบุคลากร 
โดยตวัแปรเหล่าน้ีมีหน่วยเป็นบาท ผลการวเิคราะห์พบวา่คะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.989 ซ่ึง
เป็นคะแนนท่ีสูงมาก หมายความว่าโรงสีขา้วมีการจดัการท่ีดี แต่ยงัมีบางแห่งท่ีมีการจดัการไดย้งัไม่
เต็มท่ี ส าหรับโรงสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพการจดัการจ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 66.67) และโรงสีขา้วท่ีมี
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คะแนนประสิทธิน้อยกว่า 1 จ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 33.33) นั้ นต้องมีพยายามปรับปรุงให้ มี
ประสิทธิภาพเต็มท่ี แนวทางในการปรับปรุงคือการเพิ่มรายไดจ้ากการท าธุรกิจของโรงสีขา้วให้มาก
ข้ึน โดยเฉล่ียร้อยละ 3.37 ของรายไดจ้ริง ส่วนการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีคาดวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการพบวา่ การด าเนินงานของโรงสีขา้วทั้งสองกลุ่มไม่มีการจดัการในหัวขอ้ใดท่ีสามารถระบุได้
ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มท่ี มีประสิทธิภาพการจัดการเต็มท่ีและกลุ่มท่ีไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 1) ปัจจยัหลกัในการท าธุรกิจโรงสีขา้วคือคุณภาพของขา้วเปลือก หากขา้วเปลือกมีคุณภาพสูง
เม่ือน าไปสีจะไดข้า้วสารในปริมาณสูงไปดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากโรงสีขา้วท่ีมีปัญหาขา้วเปลือกเส่ือม
คุณภาพ เม่ือน าไปแปรรูปก็ท าให้ไดข้า้วสารท่ีมีคุณภาพต ่าดว้ย ซ่ึงส่งผลรายไดด้ว้ย ดงันั้นโรงสีขา้วจึง
ควรใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพขา้วเปลือกตั้งแต่การซ้ือจากเกษตรกร รวมไปถึงการดูแลขา้วเปลือก
ในช่วงระหวา่งการรอสีดว้ย 
 2) โรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรมีคะแนนประสิทธิภาพทั้ งในด้านการสีข้าวและการ
จดัการอยู่ในระดบัท่ีสูง จึงแสดงให้เห็นว่าโรงสีขา้วของสหกรณ์มีการสามารถในการสีขา้วและการ
จดัการธุรกิจ และจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่โรงสีขา้วสหกรณ์สามารถท่ีจะพฒันาการสีขา้ว
ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนไดห้ากมีการปรับปรุงการสีขา้วใหไ้ดป้ริมาณขา้วตน้เพิ่มข้ึน 
 3) การศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษานอ้ย คือ 15 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาท่ีไดจึ้ง
เป็นการเปรียบเทียบกนัภายในกลุ่มเล็กๆ อาจไม่ครอบคลุมโรงสีขา้วทั้งหมดในภาคเหนือของประเทศ
ไทย และปัญหาน้ียงัส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดั ในการศึกษาบางหัวขอ้นั่นคือ การหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประสิทธิภาพ 
  
 


