
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

   ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ประชากรสวนใหญบริโภคขาว และผลิตภัณฑแปร
รูปจากขาวเปนอาหารหลัก ขาวจึงจัดเปนสินคาพื้นฐานที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากร
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยที่มีพื้นที่ใชในการทํานามากกวากวาครึ่ง ของพื้นที่
การเกษตร และประมาณรอยละ 60 ของครัวเรือนเกษตรกร หรือประมาณ 3.7 ลานครัวเรือนเปน
ชาวนา ปลูกขาวไวบริโภคและ เพื่อการคาในแตละป จากขอมูลทางสถิติ พบวา ประเทศไทยมี
รายไดจากการสงออกขาวและผลิตภัณฑเกือบแสนลานบาท โดยสามารถสงออกขาวเปนอันดับ 1 
ของโลก มาอยางตอเนื่องกวา 20 ป พื้นที่เพาะปลูกขาวในชวงป 2542/43-2457/48 ปละ 64.4 – 66.6 
ลานไร ไดผลผลิต ปละประมาณ 24.2 – 28.5 ลานตัน ขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 5 ของผลผลิตโลก 
แยกเปน ขาวนาป มีพื้นที่เพาะปลูก 56.6 – 57.7 ลานไร คิดเปนรอยละ 43 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด ไดผลผลิต 19.0 – 22.7 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 336 – 393 กิโลกรัมตอไร 
ขาวนาปรัง มีพื้นที่เพาะปลูก 7.9 – 8.9 ลานไร ผลผลิต 5.2 – 5.9 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไร 656 – 661 กิโลกรัมตอไร  การใชขาวภายในประเทศปละประมาณ 13.6 – 15.5 ลานตัน
ขาวเปลือก หรือรอยละ 56 ของผลผลิตขาวทั้งหมด โดยมีการใชเพื่อบริโภคโดยตรง 10.0 – 10.5 
ลานตันขาวเปลือก ใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว และแปรรูปผลิตภัณฑอ่ืนๆ 2.2 – 3.7 
ลานตันขาวเปลือก และใชทําพันธุ 1.1 – 1.2 ลานตันขาวเปลือก ดังนั้น ขาวจึงนับวาเปนสินคาที่มี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก 

เมล็ดพันธุขาวพันธุดี  เปนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด  มีคาใชจายนอยที่สุด และเกษตรกรยอมรับ
มากที่สุด กรมการขาวซึ่งรับผิดชอบในการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาว โดยผานศูนยเมล็ด
พันธุขาว 23 ศูนยทัว่ประเทศ สูเกษตรกรในพืน้ที่ 76 จังหวัด ยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง
เพียงพอและทัว่ถึง จึงไดจดัใหมีระบบศูนยเมล็ดพันธุขาวเครือขายขึ้น โดยกําหนดใหศูนยเมล็ดพนัธุ
ขาวที่มีศักยภาพการกระจายเมล็ด ชวยเหลือศูนยเมล็ดพนัธุขาวที่มีศักยภาพการผลิต แตศักยภาพ
การตลาดมีนอย มีการพัฒนาระบบตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุใหครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก ปจจุบนั
มีตัวแทนจําหนายขึ้นทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 801 ราย สามารถจาํหนายเมลด็พนัธขาวทั้งหมด 
(48,440 ตัน) ในขณะเดยีวกนัก็จําหนายสูเกษตรกรทัว่ไปและผานหนวยราชการได จํานวน 16,264 
ตัน และ 11,830 ตัน คิดเปนรอยละ 34 และ 24 ของยอดการจาํหนายเมล็ดพนัธุขาวทั้งหมด
ตามลําดับ 
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พื้นที่ปลูกขาวในเขตภาคเหนือ ในชวงป 2547 – 2548 เปนขาวนาป มีพื้นที่เพาะปลูก 
12,747,030 และ 12,758,036 ไร ตามลําดับ เนื้อที่เกบ็เกี่ยว 12,045,288 และ 11,917,090 ไร 
ตามลําดับ ผลผลิตทั้งหมด 6,462,777 และ 6,724,953 ตัน และผลผลิตตอไรไดแก 537 และ 564 
กิโลกรัมตอไร สวนขาวนาปรับ มีพื้นที่เพาะปลูก 3,046,502 และ 2,967,764 ไรตามลําดับ เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 3,016,899 และ 2,871,751 ไร ผลผลิตทั้งหมด 2,037,217 และ 1,957,497 ตัน และผลผลิตตอไร 
675 และ 682 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 : ออนไลน) 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาว เพื่อกระจายลงสูพื้นที่เขต
รับผิดชอบใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดแมฮองสอนจากการ
ประเมินสถานการณ ยังมีปญหาและอุปสรรค ที่ทําใหยังไมบรรลุเปาหมายที่วางไว  เกษตรกรใน
พื้นที่ยังไมคอยมีโอกาสไดใชเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก
เกษตรกรซื้อพันธุปลูกขาวตามความตองการของตลาดโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอม พื้นที่ในการเพาะปลูก ทําใหเมล็ดพันธุขาวที่ไดไมมีคุณภาพที่ดีพอ นอกจากนี้
เกษตรกรหันไปใชเมล็ดพันธุขาวจากองคกรของเอกชน เนื่องจากมีการจัดการอยางครบวงจร ตั้งแต
การกูยืมเงินลงทุน สงเสริมการปลูก รับซื้อผลผลิต จําหนายเมล็ดพันธุในราคาที่ถูกกวา ทําให
เกษตรกรมีความมั่นใจที่จะสามารถจําหนายผลผลิตและไดรับรายไดที่แนนอน เปนปจจัยทําใหศูนย
เมล็ดพันธุขาวจังหวัดเชียงใหม มีเมล็ดพันธุขาวเหลือคงคลัง จําเปนตองใชชองทางการรับโอนจาก
ศูนยเมล็ดพันธุขาวอื่นในราคาทุน จึงมีตนทุนในการดําเนินงานและการเก็บรักษา นอกจากนี้ผูขาย
และตัวแทนจําหนายยังมีอํานาจตอรองในการกําหนดราคาซื้อขาย อีกทั้งยังไดสวนลดราคาจากศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหม สงผลทําใหการดําเนินงานของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม มีรายจายที่สูง
กวารายได ดังนั้น เพื่อใหการผลิตและจําหนายมีตนทุนตอหนวยลดลง และสามารถจําหนายเมล็ด
พันธุขาวไดหมด จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําแผนกลยุทธการตลาดเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ด
พันธุขาวเชียงใหม ซ่ึงจะสงผลใหศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม สามารถบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการตลาดของ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหม 
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเปนแนวทางสําหรับการวางแผนการตลาดที่

เหมาะสมใหศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
2. เพื่อใหการจําหนายเมล็ดพันธุขาว มีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหเมล็ดพันธุคาคงคลัง 

มีจํานวนลดลง 
1.4 นิยามศัพท 

กลยุทธการตลาด  หมายถึง  กระบวนการทางการตลาดที่กําหนดขึ้นและนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
            เมล็ดพันธุขาว  หมายถึง  เมล็ดพันธุขาวที่ผลิตไดมีลักษณะตรงตามพันธุมีคุณภาพสูง 
ปราศจากโรคแมลง และเมล็ดวัชพืชที่รายแรง เมล็ดมีความงอก และความแข็งแรงสูงตามมาตรฐาน
คุณภาพตางๆ 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม   หมายถึง  ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  ในสังกัดสํานักเมล็ด
พันธุขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตั้งเลขที่ 401 หมูที่ 12 ตําบลหนองควาย อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม 
 


