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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนการ

วางแผนกลยุทธระดับองคกรระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษา โดย
การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ เพื่อนํามาใชในการ
วิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธระดับองคกร โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

-  ขอมูลพื้นฐานขององคกร 
-  โครงสรางและการบริหารของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
-  ผลการดําเนินงานของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
-  ปญหาในการดําเนินงาน 
-  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ขององคกร  

สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและภาวะการแขงขันโดยใช PEST analysis และ     
Five forces model 

-  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
-  การวิเคราะห โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงาน 

สวนที่ 3 การวางแผนกลยุทธระดับองคกร 
-  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
-  การวิเคราะหกลยุทธระดับองคกรดวยตัวแบบ BCG matrix 
-  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  
-  การวางแผนกลยุทธระดับองคกรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

- การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ(Key success factor) 
 

4.1 ขอมูลพื้นฐาน ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
4.1.1 ขอมูลพื้นฐานขององคกร (ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม, 2550: เอกสารเผยแพร)  

 ที่ตั้งเลขที่ 401 หมูที่ 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม บนพื้นที่ 70 ไร    
เร่ิมกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2526  ทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.2527 ใชช่ือศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 
จังหวัดเชียงใหม ขึ้นกับกองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร โดยไดรับเงนิชวยเหลือจาก ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา โดยมีการกอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพพืชไร  พืชผัก และโรงเก็บเมล็ดพันธุแบบ
ธรรมดา จํานวน 4 โรง ในป พ.ศ.2547 ไดรับงบประมาณเพิ่มเพื่อกอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุและโรงเก็บเมล็ดพันธุแบบธรรมดาจํานวน 4 
โรง โดยใชเงินงบประมาณจากรัฐบาลไทย มีกําลังการผลิตปละประมาณ 4,000 ตัน หนาที่หลักคือผลิต
เมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจเชน ขาว และถ่ัวเหลือง สงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุดีอยางทั่วถึง 
 วันที่ 16 มีนาคม 2549 มีการจัดตั้ง กรมการขาวขึ้น ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ 7 จังหวัด
เชียงใหม จึงยายกัดสํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณและเปลี่ยนชื่อ
เปนศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยมีภารกิจหลัก การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไปสู
ชาวนา เพื่อใหมีโอกาสไดใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพในการเพาะปลูกอยางทั่วถึง ปจจุบันมีบุคลากร
ขาราชการ 19 คน และลูกจางประจํา 36 คน 
 บทบาทศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
 1. ผลิตเมล็ดพันธุขาว ช้ันพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย เพื่อสนับสนุนสงเสริมและ
กระจายพันธุขาวตามนโยบาย กรมการขาว  
 2. สงเสริมเผยแพรและกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไปสูเกษตรกรในเขตรับผิดชอบจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน 
 3. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของทองถ่ิน และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
เมล็ดพันธุของเอกชน 

4. ศึกษาวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช และการตลาดเมล็ดพันธุขาว 
5. ถายทอดเทคโนโลยีดานวทิยาการเมล็ดพันธุ 

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงคของการบริหารจัดการของศนูยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
1. มีกําไรเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ผลิตและขยายพนัธุพืช ปละไมต่ํากวารอยละ 5 ของคาใชจาย  
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในผลิตภณัฑและการบริการมาก 
3. สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพสูงกวามาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ    

ปละไมต่ํากวารอยละ 90 ของเปาหมาย และเครือขายธุรกจิไดรับการสงเสริมพัฒนา 
4. องคกรเกษตรกร ภาคเอกชน และชาวนากาวหนา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการ 

ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวอยางเปนระบบ 
5. บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพชวีิตทีด่ีและมีความสุข 
6. องคกรมีการบริหารจัดการที่เปนเลิศและมีภาพลักษณที่ดีไดรับการยอมรับ 
7. ชาวนามีโอกาสใชเมล็ดพนัธุขาวพันธุดมีีคุณภาพอยางทั่วถึง        
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4.1.2 โครงสรางการบริหารของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
การแบงงานภายในของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมออกเปน 4 กลุม 1 ฝาย 1 ศูนยฯ ฝาย

บริหารทั่วไป กลุมผลิตเมล็ดพันธุ กลุมงานควบคุมคุณภาพ กลุมพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ กลุม
ถายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุดี และศูนยบริการชาวนา (รูปที่ 4.1)   

 

ขาราชการ 19 คน ลูกจางประจํา 35 คน พนักงานราชการ 1 คน

กลุมผลิตเมล็ดพันธุ กลุมถายทอดวิทยาการฯ กลุมพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ

ผูอํานวยการ

ฝายบริหารทั่วไป ศูนยบริการชาวนากลุมงานควบคุมคุณภาพ

             
รูปท่ี 4.1 การจัดโครงสรางการบริหารของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

          
ฝายบริหารทั่วไป 
หนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการ ไดแก งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุยานพาหนะ การจัดทําและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจาหนาที่ งาน
พิมพและแจกเอกสารงานขอมูลและสารสนเทศ งานประชุม และประสานงานราชการทั่วไป  
 

กลุมผลิตเมล็ดพันธุ มีหนาที ่
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุช้ันพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย  
- วางแผนและดําเนินการควบคุมกํากับการผลิตเมล็ดพันธุในไรนาและในโรงงาน  
- สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุแกเจาหนาที่ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 
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- บํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณในองคกร 
- ใหบริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุและการเก็บรักษา 
- ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ  
 
กลุมควบคุมคณุภาพเมล็ดพนัธุ มีหนาที ่
- ศึกษาวิจยั และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ 
- ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุทุกขั้นตอน 
- ใหบริการทดสอบและวิเคราะหคณุภาพเมล็ดพันธุ 
- ถายทอดเทคโนโลยีดานระบบการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุ        

 
กลุมพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ มีหนาที ่
- ศึกษาวิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศดานการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ 
- วางแผนการผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุขาวตามความตองการของสํานักเมล็ดพันธุ 
- บริหารจัดการดานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ 
- พัฒนาและสนับสนุนการใชและจําหนายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีในทองถ่ิน 
- ดําเนินการประชาสัมพันธ ส่ือสาร เผยแพรถายทอกดความรูถึงประโยชนในการใชเมล็ด

พันธุขาวคุณภาพดี 
- พัฒนาระบบเครือขายการกระจายเมล็ดพันธุดี 
- ดําเนินการ / ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

 
กลุมถายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุด ีมีหนาที ่
- ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสารสนเทศเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
- ดําเนนิการ / ประสานงานถายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในทองถ่ิน 
- พัฒนาสนับสนุนระบบเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
- พัฒนาสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวในทองถ่ิน 
- ดําเนินการ / ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิตและออกใบรับรองการผลิตเมล็ด

พันธุขาวคุณภาพดี  
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ศูนยบริการชาวนา    
เนื่องจากชาวนาเปนผูผลิตขาวเพื่อไวบริโภคและจําหนายเปนรายไดดําเนินชีวิต ซ่ึงศูนย

เมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยบริการชาวนาขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับชาวนาใน
สวนของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และจังหวัดแมฮองสอน ในภารกิจหลักดังนี้ (1) คลินิกขาวชาวนา เพื่อ
บริการตรวจสอบวิเคราะหดิน ปุย น้ํา ศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ (2) หองสมุดชาวนา ใหบริการขอมูลทาง
วิชาการ การผลิต การตลาด ราคาพืชผล  (3) ศูนยถายทอดความรูสูชาวนา มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม การศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู  การสาธิต (4) ศูนยประสานงานชวยเหลือชาวนา ไดแก การ
จดทะเบียนคํารับรองที่เกี่ยวกับชาวนา รับรองระบบการผลิตขาที่ถูกตองและเหมาะสม (GAP) การ
รับรองคุณภาพขาวในระบบ Q Seed และ Q grain (5) ใหบริการอินเตอรเน็ตชาวนา เปนการเพิ่มโอกาส
ใหชาวนาไดเรียนรูและเขาถึงเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต (6) จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่บริการชาวนา 

การบริหารจัดการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจดังตอไปนี้ (1) เมล็ดพันธุขาวสันปาตอง 1 เปนชนิดขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง (2) ขาว 
กข 6 เปนชนิดขาวเหนียวไวตอชวงแสง (3) ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนชนิดขาวเจาไวตอชวงแสง   
ขาวพันธุอ่ืนๆ เชน ขาวพันธุพิษณุโลก 2 ขาวพันธุปทุมธานี 1 จะผลิตตามความตองการของลูกคา
เปนบางครั้งคราว ผานกระบวนการผลิตที่ซับซอน และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใตตรา
สัญลักษณแมโพสพ กรมการขาว (รูปที่ 4.2)     
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ลักษณะของผลิตภัณฑ 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ที่สําคัญดังตอไปนี้ (1) เมล็ด
พันธุขาวสันปาตอง 1 เปนชนิดขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง (2) ขาว กข 6 เปนชนิดขาวเหนียวไวตอ
ชวงแสง (3) ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนชนิดขาวเจาไวตอชวงแสง ขาวพันธุอ่ืนๆ เชน ขาวพันธุ
พิษณุโลก 2 ขาวพันธุปทุมธานี 1 จะผลิตตามความตองการของลูกคาเปนบางครั้งคราว เปนเมล็ดพันธุดี
พรอมที่จะใชปลูก ผานกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทําความสะอาดและคัดขนาด ตลอดจนผานการคลุก
สารเคมีปองกันศัตรูพืช บรรจุถุงพลาสติกสาน น้ําหนัก 25 กิโลกรัม ราคาจําหนาย เมล็ดพันธุ ขาวขาว
ดอกมะลิ 105 กิโลกรัมละ 22 บาท เมล็ดพันธุขาว กข 6 กิโลกรัมละ 18 บาท เมล็ดพันธุขาวสันปาตอง 1  
กิโลกรัมละ18 บาทเชนกัน ภายใตตราสัญลักษณแมโพสพ กรมการขาว    

ลักษณะของกลุมลูกคา 
กลุมลูกคาเปาหมาย (Market target) ศูนยฯ ไดวางกลุมลูกคาเปาหมายของกิจการเปน 2 

กลุมหลัก ไดแกลูกคาหรือชาวนาในพื้นที่เขตรับผิดชอบในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอนและ
สงโครงการตางๆ ของรัฐบาล มีการจําหนายเมล็ดพันธุผานชองทางการกระจายเมล็ดพันธุดังนี้  
 1.  โครงการของรัฐบาล จํานวน 12 ตัน คิดเปนรอยละ 0.21 
 2.   ตัวแทนจําหนาย 1 (สวนลด 5%) จํานวน 368 ตัน คิดเปนรอยละ 6.56 

คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 

จัดทําแปลงขยายพันธุ  

จัดซื้อเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกร  

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ  

เก็บรักษา รอจําหนาย  

จําหนายเมล็ดพันธุ 

โครงการราชการ  องคกรเกษตรกร ตัวแทนจําหนาย เกษตรกรทั่วไป  

ควบคุม 
คุณภาพ  

วางแผนการผลิต  

รูปท่ี 4.2   ขั้นตอนการดําเนนิงาน ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ 
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3.   ตัวแทนจําหนาย 2 (สวนลด 10%) จํานวน 1,708 ตัน คิดเปนรอยละ30.43 
4.   เกษตรกรที่เปนชาวนาทั่วไป จํานวน 334 ตัน คิดเปนรอยละ 5.95 
5.   สวนราชการ ไดแก อบต. และเทศบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน

จํานวน 179 ตัน คิดเปนรอยละ3.19 
6.   สงโอนใหศูนย อ่ืนๆ ไดแก  ศูนย เมล็ดพันธุขาวนครสวรรค  ศูนย เมล็ดพันธุขาว

กําแพงเพชร ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี และศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท จํานวน 1,662 ตัน คิดเปน
รอยละ 29.61 

7.  ใชทําแปลงขยายพันธุ จํานวน 83 ตัน คิดเปนรอยละ 1.48 
8.   จําหนายเฉพาะกิจ จํานวน 1,267 ตัน คิดเปนรอยละ 22.57 
 
จากสถิติที่ผานมาศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีสัดสวนการใชบริการของลูกคาในชวงป 

2548-2550 (รูปที่ 4.3)  
 

ประเภทลูกคา

ตัวแทนจําหนาย 1, 
6.56%

ตัวแทนจําหนาย 2, 
30.43%

จําหนายเฉพาะกจิ, 
22.57%

ตัดโอน, 29.61%

ลูกคาทัว่ไป, 5.95%

สวนราชการ, 3.19%

โครงการ, 0.21%ทําแปลง, 1.48%

ตัวแทนจําหนาย 1
ตัวแทนจําหนาย 2
ลูกคาทัว่ไป
สวนราชการ
โครงการ
ทําแปลง
จําหนายเฉพาะกจิ
ตัดโอน

 
                                           รูปท่ี 4.3 ชองทางการกระจายและจําหนายเมล็ดพันธุ    

 
4.1.3   ผลการดําเนินงานของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการ

ขาว ในการผลิตและขยายเมล็ดพันธุดี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุขาวสูเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุอยาง
ทั่วถึง โดยมีเปาหมายการผลิตปละ 2,500 - 3,000 ตัน 

ศูนยเมล็ดพนัธขาวเชียงใหม ไดผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ที่สําคัญดังตอไปนี ้ 
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1. ขาวสันปาตอง 1 เปนชนิดขาวเหนียวตนสูงประมาณ 119 เซนติเมตร เปนขาวไมไวตอ
ชวงแสงอายุการเก็บเกี่ยว 130 – 135 วัน ผลผลิตประมาณ 630 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากเปนขาว
เหนียวอายุคอนขางสั้น ประกอบกับผลผลิตตอไรคอนขางสูง จึงเปนที่นิยมของเกษตรกรชาวนา 
โดยเฉพาะผลิตในพื้นที่เขตชลประทานสามารถทํานาได 2-3 คร้ังตอป                                     

2. ขาว กข 6 เปนชนิดขาวเหนียวตนสูงประมาณ 154 เซนติเมตร ซ่ึงสูงกวาขาวสันปาตอง 1 
เปนขาวที่ไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะนาปมีอายุการเก็บเกี่ยวในชวงประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน 
ผลผลิตประมาณ 666 กิโลกรัมตอไร เปนขาวชนิดพิเศษที่มีคุณภาพการหุงตมดี ขาวสุก เหนียว นุม 
และมีกล่ินหอม จึงเปนที่นิยมปลูกและบริโภคอยางกวางขวางในเขตภาคเหนือ                                             

3.  ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนชนิดขาวเจาตนสูงประมาณ 140 เซนติเมตร เปนขาวที่ไวตอ
ชวงแสงปลูกไดเฉพาะนาป อายุการเก็บเกี่ยวในชวงประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน ผลผลิตประมาณ
เฉลี่ย 313 กิโลกรัมตอไรขาวพันธุนี้มีขอดอยคือ ผลผลิตตอไรต่ําแตคุณภาพขาวสาร ใส แกรง และ
คุณภาพการขัดสีดี จึงทําใหเปนขาวที่มีการสงออกมากเปนที่นิยมของตลาดตางประเทศ คุรณภาพ
การหุงตมดี มีกล่ินหอม และออนนุม จึงยังคงเปนที่นิยมในการปลูกของชาวนาและนิยมบริโภคของ
คนไทยในฤดู  

4. ขาวพันธุอ่ืนๆ เชน ขาวพิษณุโลก 2  ขาวปทุมธานี 1จะผลิตตามความตองการของลูกคา
เปนบางครั้งคราว 

   เมล็ดพันธุขาวที่ศูนยฯผลิต มีการจําหนายผานชองทางการจําหนายไดแก ชองทาง ตัวแทน
จําหนาย  เกษตรกรทั่วไป  สวนราชการ  โครงการ  จัดทําแปลง  และโอนใหศูนยอ่ืนจําหนายใน
ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2550  มีการผลิตและจําหนาย รวมทั้งสิ้น  5,613  ตัน  ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ผลการดําเนินงานใน ป 2548  

ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2548 (ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม, 2548: เอกสารรายงาน
ประจําป) 

มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 3 พันธุไดแกพันธุ  กข6  ขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1    
โดยมีการผลิต 2คร้ังตอป ไดผลผลิต 1,578.9 ตัน (77.02%) จากเปาการผลิต 2,050 ตัน (ตารางที่ 4.1)    
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                                                  ตารางที่ 4.1 ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2548 
 

ฤดู พืช / พนัธุ เปาหมายการผลิต 
(ตัน) 

ผลิตได (ตัน) 

- ขาว / ขาวดอกมะลิ 105 700 557.9 (79.70%) 
- ขาว  / กข 6    700 645.7 (92.25%) 
- ขาว  / สันปาตอง 1 450 178.8 (39.73%) 

ผลการ
ผลิตใน
ฤดูฝน ป 

2547 รวม 1,850 1,382.4 (74.72%) 

ผลการ
ผลิตฤดู
แลง ป 
2548 

ขาว  / สันปาตอง 1 200 196.5 (98.23%) 

รวม 200 196.5 (98.23%) 
    

 
ในสวนของการผลิต ป 2548  มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 3 พันธุไดแกพันธุ  กข6  

ขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1    รวมทั้งสิ้น 1,578.9 ตัน  พันธุขาวที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
ไดแกพันธุ  กข 6  จํานวน 645.7 ตัน (92.25%) รองลงไปไดแก พันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 
557.9 ตัน (79.70%) สันปาตอง 1จํานวน 375.3 ตัน (57.7%)  ตามลําดับ สาเหตุของการผลิตขาวสัน
ปาตอง 1 มีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากในฤดูฝนมีความเสียหายในระดับแปลงขยายพันธุ เนื่องจากมี
ฝนตกชุก ทําใหผลผลิตเสียหายในระหวางเก็บเกี่ยว สวนขาว กข 6 และขาวขาวดอกมะลิ 105 มีอายุ
การเก็บเกี่ยวที่นานกวาขาวสันปาตอง 1 ระยะสุกแกจึงไมกระทบตอความชื้อของอากาศ แตขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน 2547 จะมีปญหาในเรื่องพื้นที่ทําแปลงขยายพันธุ  

 
-  ผลงานดาน ระบบการกระจายเมล็ดพันธุ ป 2548 
มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวรวมทั้งสิ้น 1,415 ตัน (89.62%) จากเมล็ดพันธุที่ผลิตได 

1,578.9 ตัน ทําใหเกิดสินคาคงคลังขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 163 ตัน สาเหตุเนื่องมาจากขาว
พันธุนี้ไมเปนที่จูงใจของเกษตรกรในการปลูกขาวเพื่อจําหนาย เพราะขาวมีราคาไมแพงเมื่อเทียบ
กับราคาขาวเหนียวในป  2549  (ตารางที่ 4.2) 
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              ตารางที่ 4.2  การจําหนายเมล็ดพนัธุขาวแยกตามประเภทลูกคา  ป  พ.ศ.  2548 
 

 หนวย: ตัน  
ประเภท  กข 6 สันปาตอง 1 ขาวดอก

มะลิ 105 
กข 10 รวมทั้งสิ้น  รอยละ 

ตัวแทน 1 68 27 28 1 124 8.76 
ตัวแทน 2                        195 136 152 5 488 34.49 
เกษตรกรทัว่ไป 29 12 8 - 49 3.46 
สวนราชการ 10 9 - - 19 1.34 
โครงการ 3 4 5 - 12 0.85 
ทําแปลง 5 6 8 - 19 1.34 
โอน 30 - 364 - 394 27.85 
จําหนายราคาเฉพาะกิจ 310 - - - 310 21.91 
รวม 650 194 565 6 1,415 100 

 

 

ในป 2548  มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวผานชองทางการจําหนายแยกตามประเภทลูกคา  
รวมทั้งสิ้น  1,415  ตัน  มีการจําหนายใหตัวแทน 2 มากที่สุด  จํานวน  488  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  
34.49 รองลงไป  ไดแก  โอนและจําหนายราคาเฉพาะกิจ  จํานวน  394  และ  310  ตัน  หรือคิดเปน
รอยละ  27.85  และ  21.91  ตามลําดับ  สําหรับการจําหนายผานโครงการมีจํานวนนอยที่สุด  
จํานวน  12  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  0.85 พันธุขาวที่มีจําหนายสูงสุดไดแกพันธุ  กข6  จํานวน  
350  ตัน รองลงไปไดแก พันธุขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1  และ  กข 10 (ป46)  จํานวน 565 ตัน 
194 ตัน และ  6  ตัน ตามลําดับ หากพิจารณาการจําหนายเฉพาะลูกคาประเภทตัวแทน 1  ตัวแทน 2  
เกษตรกรทั่วไป  และสวนราชการ  ซ่ึงจัดเปนประเภทลูกคาที่ศูนยฯ มีสวนในการสงเสริมการตลาด  
มีการจําหนายผานชองทางดังกลาว  รวมจํานวน  680  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  48.01  ของปริมาณที่
จําหนายทั้งหมด  มีการจําหนายขาวพันธุ กข 6  มากที่สุดจํานวน  302  ตัน  พันธุ ขาวดอกมะลิ 105    
พันธุ สันปาตอง 1  และพันธุ กข 10  จํานวน  188  ตัน  175  ตัน  และ 6  ตัน  ตามลําดับ  มีการ
จําหนาย  ขาวเหนียว (พันธุ กข 6  สันปาตอง 1  และ กข 10)  จํานวนรวม  483  ตัน  ขาวเจา (พันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 ) จํานวน  188  ตัน  หรือมีการจําหนายขาวเหนียวรอยละ  71.98  และขาวเจารอย
ละ  28.02 



  
27 

ผลการดําเนินงานดานการเงนิป 2548 
 ผลการดําเนินงานดานการเงิน ป 2548 จากงบทดลองบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและ
ขยายพันธุพืช ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีรายไดจากการขายเมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย เมล็ด
พันธุจําหนาย และขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได รวม 13,278,310.45 บาท และรวม
คาใชจายตนทุนขายเมล็ดพันธุ สวนลดจาย คาไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ รวม 13,773,387.85 บาท ทํา
ใหผลการดําเนินงานมีรายจายสูงกวารายได หรือขาดทุน 495,077.40 บาท เนื่องจากยังมีเมล็ดพันธุ
คงคลัง 163 ตัน (10.32%) (ตารางที่ 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ตารางที่ 4.3 สรุปผลการดําเนินงานดานการเงนิ ป 2548 
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ศูนยขยายเมล็ดพันธุพชืท่ี 7 จังหวัดเชียงใหม 
งบทดลอง 

บัญชีเงินทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 

รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
          เงินฝากคลังจังหวัด 

 
 

2,454,533.85 

 

          เงินฝากธนาคารเลขที่ 521-6-03249-5 113,175.00  
สินคาคงคลงั 

เมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบี้ยมคงคลัง 
  

เมล็ดพันธุขยายคงคลัง 2,108,897.34  
เมล็ดพันธุจําหนายคงคลัง 120,598.95  
เมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนไดคงคลัง 481,865.80  
เคมีพันธุคงคลัง 732,008.80  
วัสดุการผลิตคงคลัง 2,826,389.20  
ครุภัณฑยานพาหนะ 592,500.00  
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภณัฑยานพาหนะ  117,265.63 

หนี้สินและทุน 
บัญชีศูนยฯ และบัญชีสํานักขยายเมล็ดพนัธุพืช 

  

สํานักขยายเมล็ดพันธุพืช  10,669,476.92 
ทุน   

รายจายสูงกวารายไดสะสม 1,356,773.61  
 10,786,742.55 10,786,742.55 

รายไดและคาใชจาย 
รายได 

  

ขายเมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม  679,360.00 
ขายเมล็ดพันธุขยาย  12,405,704.00 
ขายเมล็ดพันธุจําหนาย  129,562.00 
ขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได  54,284.45 
รายไดอ่ืนๆ  9,400.00 

รวมรายได  (เครดิต)  13,278,310.45 
                                                                 ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
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รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
คาใชจาย   

ตนทุนขายเมลด็พันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม 679,360.00  
ตนทุนขายเมลด็พันธุขยาย 10,698,122.18  
ตนทุนขายเมลด็พันธุจําหนาย 97,813.15  
ตนทุนขายเมลด็พันธุคัดออกใชประโยชนได 266,860.32  
สวนลดจาย 777,588.05  
คากระแสไฟฟา 322,605.28  
เคมีภัณฑใชไป 18,812.60  
วัสดุการผลิตใชไป 6,930.00  
คาน้ํามันในการขนสงเมล็ดพันธุ 67,157.83  
คาจางชั่วคราว 87,120.00  
คาขนสง รสพ. 395,476.00  
คาเสื่อมราคา – ครุภัณฑยานพาหนะ 74,062.50  
คาใชจายอืน่ๆ 281,479.94  

รวมคาใชจาย (เดบิท) 13,773,387.85  
รวมเดบิทและเครดิต 24,560,130.40 24,065,053.00 
ยอดเงินรายไดสูงกวารายจาย  495,077.40 
 24,560,130.40 24,560,130.40 

รายจายสูงกวารายไดสะสมปกอน  (ป 47)   861,696.21 บาท 
บวก  รายจายสูงกวารายไดปปจจุบัน                495,077.40 บาท 
รวม รายจายสูงกวารายไดสะสม              1,356,773.61 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในป 2549 (ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม, 2549: เอกสารรายงานประจําป) 
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ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2549 
มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 3 พันธุไดแกพันธุ  กข 6  ขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1    

โดยมีการผลิต 2 คร้ังตอป ไดผลผลิต 1,445.3 ตัน (รอยละ62.84) จากเปาการผลิต 2,300 ตัน (ตารางที่ 4.4)  
 
ตารางที่ 4.4    ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2549 

ฤดู พืช / พนัธุ เปาหมายการผลิต 
(ตัน) 

ผลิตได (ตัน) 

- ขาว / ขาวดอกมะลิ 105 1,000 752.4 (75.24%) 
- ขาว  / กข 6    500 184.5 (36.9%) 
- ขาว  / สันปาตอง 1 300 149.6 (49.87%) 

ผลการผลิต
เมล็ดพันธุ
ฤดูฝน ป 

2548 รวม 1,800 1,086.5 (60.36%) 

ผลการผลิต
เมล็ดพันธุ
ฤดูแลง ป 

2549 

ขาว  / สันปาตอง 1 500 358.8 (71.76%) 

รวม 500 358.8 (71.76%) 

 
 

ในสวนของการผลิต ป 2549  มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 3 พันธุไดแกพันธุ  กข 6  ขาวดอก
มะลิ 105  สันปาตอง 1 รวมทั้งสิ้น 1,445.3 ตัน พันธุขาวที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดไดแกพันธุขาวดอก
มะลิ 105 จํานวน 752.4 ตัน (รอยละ75.24) รองลงไปไดแก สันปาตอง 1 จํานวน 508.4 ตัน (รอยละ60.81) 
และกข 6  จํานวน 184.5 ตัน (รอยละ36.9)  ตามลําดับ  ซ่ึงในปนี้จะมีการระบาดของโรคใบไหมในขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และขาว กข 6 ประกอบกับในระยะเก็บเกี่ยวถูกน้ําปาไหลหลากพัดพาฟอนขาวที่ตากวางรายใน
ทุงนาใหไดรับความเสียหาย จึงทําใหประสิทธิภาพในการผลิตต่ําที่สุด สวนในขาวสันปาตอง 1 จะมีปญหา
เร่ืองรับเมล็ดพันธุหลักชา และฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนระยะการเก็บเกี่ยวของขาวนาปรังทํา
ใหผลผลิตเสียหาย และเมล็ดมีขาวพันธุปนอยูในระดับเกินมาตรฐาน ทําใหซ้ือคืนไมไดตามเปาหมาย 
 
 
 
ผลงานดาน ระบบการกระจายเมล็ดพันธุ ป 2549 
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มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวรวมทั้งสิ้น 1,545 ตัน (รอยละ106.9) จากเมล็ดพันธุที่ผลิตได 
1,445.3 ตัน ทําใหสามารถจําหนายเมล็ดพันธุขาวไดทะลุเปา และยังสามารถจําหนายเมล็ดพันธุใน
สวนคงคลังไดอีก จํานวน 99.7 ตัน จะเห็นไดวาสถานการณการตลาดเมล็ดพันธุขาวในปนี้ คอนขาง
เปนที่ดึงดูดใจแกชาวนา เนื่องจากราคาขาวเปนตัวจูงใจ (ตารางที่ 4.5) 
 
ตารางที่ 4.5 การจําหนายเมล็ดพันธุขาวแยกตามประเภทลูกคา ป  2549 

 หนวย: ตัน  
ประเภท  กข 6 สันปาตอง 1 ขาวดอก

มะลิ 105 
กข 10 รวมทั้งสิ้น  รอยละ 

ตัวแทน 1 56 103 49 - 208 13.46 
ตัวแทน 2                        108 331 126 - 565 36.57 
เกษตรกรทัว่ไป 10 37 15 2 64 4.14 
สวนราชการ 11 63 29 - 103 6.67 
โครงการ - - - - - - 
ทําแปลง 6 9 12 2 29 1.88 
โอน - 39 533 4 576 37.28 
จําหนายราคาเฉพาะกิจ - - - - - - 
รวม 191 582 764 8 1,545 100 

 
ในป 2549 มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวผานชองทางการจําหนายแยกตามประเภทลูกคา  รวม

ทั้งสิ้น 1,545  ตัน  มีการโอนใหศูนยฯ อ่ืนไปจําหนายมากที่สุด  จํานวน  576  ตัน  หรือคิดเปน  รอยละ 
37.28  รองลงมาไดแกตัวแทน 2  และตัวแทน 1  จํานวน  565  ตัน และ  208  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  36.57 
และ  13.46  ตามลําดับ สําหรับป  2549  จะเห็นไดวาไมมีการจําหนายใหลูกคาประเภทโครงการและ
ประเภทจําหนายราคาเฉพาะกิจ  พันธุขาวที่มีการจําหนายมากสูงสุดไดแกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105  จํานวน  
764  ตัน รองลงไปไดแกพันธุ สันปาตอง 1  พันธุ กข 6  และพิษณุโลก 2  จํานวน 582  ตัน  191  ตัน  และ  8  
ตัน  ตามลําดับ 

 หากพิจารณาการจําหนายเฉพาะลูกคาประเภทตัวแทน 1 ตัวแทน 2 เกษตรกรทั่วไป และสวน
ราชการ  ซ่ึงจัดเปนประเภทลูกคาที่ศูนยฯ มีสวนในการสงเสริมการตลาด มีการจําหนายผานชองทาง
ดังกลาว  รวมจํานวน  940  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  60.84  ของปริมาณที่จําหนายทั้งหมด  มีการ
จําหนายขาวพันธุ  สันปาตอง 1 มากที่สุดจํานวน  534  ตัน  พันธุ ขาวดอกมะลิ 105  พันธุ กข 6  และ
พิษณุโลก 2  จํานวน  219  ตัน  185  ตัน  และ 2  ตัน  ตามลําดับ  มีการจําหนายขาวเหนียว (พันธุ สันปา
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ตอง 1  และ กข 6) จํานวนรวม 719  ตัน  ขาวเจา (พันธุ ขาวดอกมะลิ 105  และพิษณุโลก 2) จํานวนรวม  
221  ตัน  หรือมีการจําหนายขาวเหนียวรอยละ 76.49  และขาวเจารอยละ  23.51 
ผลการดําเนินงานดานการเงนิป 2549 

สรุปผลการดําเนินงานดานการเงิน ป 2549 จากงบทดลองบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
และขยายพันธุพืช ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีรายไดจากการขายเมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย 
เมล็ดพันธุจําหนาย และขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได รวม 16,023,575.90 บาท และรวม
คาใชจายตนทุนขายเมล็ดพันธุ สวนลดจาย คาไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ รวม 16,384,436.97 บาท ทํา
ใหผลการดําเนินงานมีรายจายสูงกวารายได หรือขาดทุน 360,861.07 บาท เนื่องจากยังมีเมล็ดพันธุ
ขาวสันปาตอง 1 คงคลัง 144.9 ตัน (รอยละ10.02) (ตารางที่ 4.6) 
 ตารางที่ 4.6 สรุปผลการดําเนินงานดานการเงิน ป 2549 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
งบทดลอง 

บัญชีเงินทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 

รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
          เงินฝากคลังจังหวัด 

 
 

120.65 

 

          เงินฝากธนาคารเลขที่ 521-6-03249-5   
สินคาคงคลงั 

เมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบียมคงคลัง 
  

เมล็ดพันธุขยายคงคลัง 1,958,327.08  
เมล็ดพันธุจําหนายคงคลัง 1,155,673.96  
เมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนไดคงคลัง 54,802.48  
เคมีพันธุคงคลัง 164,159.20  
วัสดุการผลิตคงคลัง 2,023,427.48  
ครุภัณฑยานพาหนะ 1,591,500.00  
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภณัฑยานพาหนะ  284,984.38 

หนี้สินและทุน 
บัญชีศูนยฯ และบัญชีสํานักขยายเมล็ดพนัธุขาว 

  
8,380,661.15 

สํานักขยายเมล็ดพันธุพืช   
ทุน   

รายจายสูงกวารายไดสะสม 1,717,634.68  
 8,665,654.53 8,665,654.53 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
 

รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
รายไดและคาใชจาย 

รายได 
  

ขายเมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม  645,010.00 
ขายเมล็ดพันธุขยาย  14,005,021.00 
ขายเมล็ดพันธุจําหนาย  1,192,454.00 
ขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได  154,505.90 
รายไดอ่ืนๆ  26,585.00 

รวมรายได  (เครดิต)  16,023,575.90 
คาใชจาย   

ตนทุนขายเมลด็พันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม 645,010.00  
ตนทุนขายเมลด็พันธุขยาย 10,797,964.44  
ตนทุนขายเมลด็พันธุจําหนาย 912,798.93  
ตนทุนขายเมลด็พันธุคัดออกใชประโยชนได 942,369.33  
สวนลดจาย 1,058,478.55  
คากระแสไฟฟา 277,877.72  
เคมีภัณฑใชไป 18,122.70  
วัสดุการผลิตใชไป 508,342.00  
คาน้ํามันในการขนสงเมล็ดพันธุดี 83,714.10  
คาจางชั่วคราว 91,560.00  
คาขนสง รสพ. 167,718.75  
คาเสื่อมราคา – ครุภัณฑยานพาหนะ 370,880.45  
คาใชจายอืน่ๆ 509,600.00  

รวมคาใชจาย (เดบิท) 16,384,436.97  
รวมเดบิทและเครดิต 25,050,091.50 24,689,230.43 
ยอดเงินคาใชจายสูงกวารายได  360,861.07 
 25,050,091.50 25,050,091.50 

รายจายสูงกวารายไดสะสมปกอน     1,356,773.61 บาท 
บวก  รายจายสูงกวารายไดปปจจุบัน                   360,861.07 บาท 
รวม รายจายสูงกวารายไดสะสม                1,717,634.68 บาท 
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ผลการดําเนินงานในป 2550  (ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม, 2550: เอกสารรายงานประจําป) 
ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2550 
มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 5 พันธุไดแกพันธุ  กข 6  ขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1 

พิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1  โดยมีการผลิต 2 คร้ังตอป ไดผลผลิต 2,481.55 ตัน (รอยละ87.08) จาก
เปาการผลิต 2,850 ตัน (ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการผลิตเมล็ดพันธุป 2550 

ฤดู พืช / พนัธุ เปาหมายการผลิต 
(ตัน) 

ผลิตได (ตัน) 

- ขาว / ขาวดอกมะลิ 105         1,200 1,075.60 (89.63%) 

- ขาว  / กข 6                  500 425 (85.00%) 
- ขาว / พษิณุโลก 2               110       96.75 (85.79%) 
- ขาว  / สันปาตอง 1           100       87.90 (87.90%) 

ผลการผลิต
เมล็ดพันธุ
ฤดูฝน ป 

2549 
     รวม 1,910 1,685.25 (88.23%) 
ขาว / สันปาตอง 1 340 248.8 (73.18%) 

ขาว / พิษณุโลก 2 300 156 (52.00%) 
ขาว / ปทุมธานี 300     391.50(130.50%) 

ผลการผลิต
เมล็ดพันธุ
ฤดูแลง ป 

2550 
     รวม 940 796.3 (84.71%) 

 
ในสวนของการผลิต ป 2550  มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 5 พันธุ ไดแกพันธุ กข6  

ขาวดอกมะลิ 105  สันปาตอง 1  ขาว พิษณุโลก 2   รวมทั้งสิ้น 2,481.55 ตัน (รอยละ87.08)  
 พันธุขาวที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดไดแกพันธุขาวปทุมธานี 1 จํานวน 391.50 ตัน 
(รอยละ130.50) ซ่ึงขาวพันธุนี้ ศูนยฯ ผลิตเพื่อตัดโอนใหศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาทและขาวพันธุนี้
ไมเปนที่นิยมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ผลผลิตจึงไมเปนที่ตองการของพอคาทองถ่ิน 
ทําใหศูนยซ้ือเมล็ดพันธุคืนไดเกินเปาหมายที่กําหนด สวนขาวขาวดอกมะลิ 105 ก็ยังคงมี
ประสิทธิภาพการผลิตเปนอันดับสอง สวนพันธุอ่ืนๆ จะมีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน อีกประการ
หนึ่งที่ทําใหการผลิตขาวพิษณุโลก 2 และขาวสันปาตอง 1 คือมีการซื้อขาวความชื้นสูงหลังจากการ
เก็บเกี่ยวมาดําเนินการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ทําใหเมล็ดพันธุไมเกิดความเสียหายในไรนา   

 



  
35 

ผลงานดาน ระบบการกระจายเมล็ดพันธุ ป 2550    
มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวรวมทั้งสิ้น 2,653 ตัน (รอยละ106.9)  จากเมล็ดพันธุที่ผลิตได 

2,481.55 ตัน ทําใหสามารถจําหนายเมล็ดพันธุขาวไดทะลุเปา และยังสามารถจําหนายเมล็ดพันธุใน
สวนคงคลังไดอีกทําใหไมมีเมล็ดพันธุคงคลัง จะเห็นไดวาสถานการณการตลาดเมล็ดพันธุขาวในป
นี้เปนปที่ขาวมีราคาแพงมากที่สุดเปนประวัติการณ  จึงดึงดูดใจแกชาวนาใหมาซื้อเมล็ดพันธุจนทํา
ใหสินคาคงคลังมีไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุขาวเหนียวไดรับ
ความนิยมจากเกษตรกรอยางมากเนื่องจากมีราคาแพง สวนขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ไมคอยไดรับ
ความนิยมจากชาวนา เนื่องจากราคาไมจูงใจ จึงตองใชชองทางการจัดจําหนายสวนลด 5-10% ทําให
ศูนยฯ ตองมีสวนลดจายเปนจํานวนเงิน 4,951,833.00 บาท จึงจะทําใหจําหนายหมด (ตารางที่ 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8 การจําหนายเมล็ดพันธุขาวแยกตามประเภทลูกคา ป 2550 

 
 หนวย:ตัน  

ประเภท  กข 6 สันปาตอง 
 1 

ขาวดอก 
มะลิ 105 

พิษณุโลก 
2 

ปทุมธานี 
1 

รวมทั้งสิ้น  รอยละ 

ตัวแทน 1 - 11 25 - - 36 1.36 
ตัวแทน 2                      272 342 41 - - 655 24.69 
เกษตรกรทัว่ไป 123 92 6 - - 221 8.33 
สวนราชการ 21 28 8 - - 57 1.25 
โครงการ - - - - - - - 
ทําแปลง 6 12 7 5 5 35 1.32 
โอน 4 5 39 253 391 692 26.08 
จําหนายราคาเฉพาะกิจ - - 957 - - 957 36.07 
รวม 426 490   1,083 258 396 2,653 100 

 
ในป 2550  มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาวผานชองทางการจําหนายแยกตามประเภทลูกคา              

รวมทั้งสิ้น  2,653  ตัน  มีการจําหนายผานชองทางการจําหนายประเภทจําหนายราคาเฉพาะกิจมาก
ที่สุด   เปนจํานวน  957  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ 36.07  รองลงไปไดแกมีการจําหนายประเภท โอน  
และตัวแทน 2  จํานวน  692  ตัน และ  655  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  26.08 และ  24.67  ตามลําดับ  
สําหรับป 2550 ไมมีการจําหนายใหลูกคาประเภทโครงการ   
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 พันธุขาวที่มีการจําหนายมากสูงสุดไดแกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105  จํานวน  1,083  ตัน  รอง
ลงไปไดแกพันธุ สันปาตอง 1  พันธุ กข6  พันธุปทุมธานี 1  และพิษณุโลก 2  จํานวน  490  ตัน  426  
ตัน  และ 396  ตัน  และ  258  ตัน  ตามลําดับ 
 หากพิจารณาการจําหนายเฉพาะลูกคาประเภทตัวแทน 1  ตัวแทน 2  เกษตรกรทั่วไป  และ
สวนราชการ  ซ่ึงเปนประเภทลูกคาที่ศูนยฯ มีสวนในการสงเสริมการตลาดนั้น  มีการจําหนายผาน
ชองทางดังกลาว  รวมจํานวน  969  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ  36.52  ของปริมาณที่จําหนายทั้งหมด  
มีการจําหนายขาวพันธุ  สันปาตอง 1 มากที่สุดจํานวน  437  ตัน  พันธุ กข 6  และพันธุ ขาวดอกมะล ิ
105 จํานวน  416  ตัน  และ 80  ตัน  ตามลําดับ  มีการจําหนายขาวเหนียว(พันธุ  สันปาตอง 1  และ 
พันธุ กข 6  จํานวนรวม  889  ตัน  ขาวเจา(พันธุ ขาวดอกมะลิ 105) จํานวน  80  ตัน  หรือมีการ
จําหนายขาวเหนียวรอยละ  91.74  มีการจําหนายขาวเจารอยละ 8.26 
 
ผลการดําเนินงานดานการเงนิป 2550 

สรุปผลการดําเนินงานดานการเงิน ป 2550 จากงบทดลองบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
และขยายพันธุพืช ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายไดจากการขายเมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย 
เมล็ดพันธุจําหนาย และขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได รวม 26,612,923.25 บาท และรวม
คาใชจายตนทุนขายเมล็ดพันธุ สวนลดจาย คาไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ รวม 30,704,431.58 บาท ทํา
ใหผลการดําเนินงานมีรายจายสูงกวารายได หรือขาดทุน 4,091,908.03 บาท เนื่องจากมีคาใชจาย
สวนลดจาย 5-10% เปนสวนใหญ (ตารางที่ 4.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
37 

ตารางที่ 4.9 ผลการดําเนินงานดานการเงิน ป 2550 
 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
งบทดลอง 

บัญชีเงินทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 

รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
          เงินฝากคลังจังหวัด 

 
 

120.65 

 

          เงินฝากธนาคารเลขที่ 521-6-03249-5   
สินคาคงคลงั 

เมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบียมคงคลัง 
 

5,720.00 
 

เมล็ดพันธุขยายคงคลัง 1,524,114.34  
เมล็ดพันธุจําหนายคงคลัง 56,465.20  
เมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนไดคงคลัง 128,244.39  
เคมีพันธุคงคลัง 606,631.06  
วัสดุการผลิตคงคลัง 2,121,217.14  
ครุภัณฑ 2,449,146.00  
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภณัฑ  546,676.71 
วัสดุอ่ืนคงคลัง 5,100.00  

หนี้สินและทุน 
บัญชีศูนยฯ และบัญชีสํานักขยายเมล็ดพนัธุขาว 

  
12,159,224.78 

สํานักขยายเมล็ดพันธุพืช  - 
ทุน   

รายจายสูงกวารายไดสะสม 5,809,142.71  
 12,705,901.49 12,705,901.49 

รายไดและคาใชจาย 
รายได 

  

ขายเมล็ดพันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม  377,970.00 
ขายเมล็ดพันธุขยาย  20,160,468.00 
ขายเมล็ดพันธุจําหนาย  5886775.00 
ขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได  142,401.60 
รายไดอ่ืนๆ  45,308.95 

รวมรายได  (เครดิต)  26,612,923.55 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 
 

รายชื่อบัญช ี เดบิท เครดิต 
คาใชจาย   

ตนทุนขายเมลด็พันธุหลักและเชื้อไรโซเบียม 377,970.00  
ตนทุนขายเมลด็พันธุขยาย 17,009,695.87  
ตนทุนขายเมลด็พันธุจําหนาย 1,538,387.97  
ตนทุนขายเมลด็พันธุคัดออกใชประโยชนได 409,634.47  
สวนลดจาย 4,951,833.00  
คากระแสไฟฟา 783,375.14  
เคมีภัณฑใชไป 30,189.70  
วัสดุการผลิตใชไป 421,517.64  
คาน้ํามันในการขนสงเมล็ดพันธุดี 21,944.50  
คาจางชั่วคราว 91,560.00  
คาอะไหลอุปกรณเครื่องจักรใชไป 63,205.44  
คาใชจายอืน่ๆ 378,986.25  
คาขนสง 603,000.00  
วัสดุตัดบัญช ี 161,439.27  
คาเสื่อมราคาครุภัณฑ 261,692.33  
งานระหวางทาํ -  

รวมคาใชจาย (เดบิท) 30,704,431.58  
รวมเดบิทและเครดิต 43,410,333.07 39,318,825.04 
ยอดเงินรายไดสูงกวาคาใชจาย  4,091,508.03 
 43,410,333.07 43,410,333.07 

รายจายสูงกวารายไดสะสมปกอน     1,717,634.68 บาท 
บวก  รายจายสูงกวารายไดปปจจุบัน                4,091,508.03 บาท 
รวม รายจายสูงกวารายไดสะสม                5,809,142.71 บาท 
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ผลการดําเนินงานในภาพรวมระยะ 3 ป (ป2548-2550)  
 ผลการดําเนินงานที่ผานมาในรอบ 3 ป จะเห็นไดวาศักยภาพในการผลิตเฉลี่ย 1,835 ตัน ซ่ึง
ศักยภาพยังต่ํากวาเปาหมายการผลิตที่ไดรับจากกรมการขาว กลาวคือ 3,000 ตันตอป เพื่อกระจาย
เมล็ดพันธุดีสูพื้นที่รับผิดชอบ หรือจะพูดไดวามีศักยภาพในการผลิตอยูที่รอยละ 61 การผลิตไมได
ตามเปาหมายเนื่องมาจากปญหาเรื่องเมล็ดพันธุหลัก สภาพพื้นที่การผลิต เกษตรกร และราคาซื้อ
ขายเมล็ดพันธุ รวมไปถึงภัยธรรมชาติ แตในสวนของการกระจายเมล็ดพันธุจะพบวา มีศักยภาพใน
การกระจายเมล็ดพันธุเฉลี่ย 863 ตันตอป หรือรอยละ 47 ของเมล็ดพันธุที่ผลิตได นั้นหมายความวา
เมล็ดพันธุอีกรอยละ 53 ยังจําเปนตองอาศัยชองทางการกระจายเมล็ดพันธุชองทางอื่นอันไดแก โอน
ใหศูนยอ่ืน และจําหนายเฉพาะกิจ ดังนั้นจึงสงผลโดยตรงตอผลการดําเนินงานทางดานการเงินทํา
ใหมีรายจายสูงกวารายได หรือผลการดําเนินงานขาดทุนนั่นเอง (ตารางที่ 4.10) 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการดําเนินงานโดยสรุปในระยะ 3 ป (ป 2548 – 2550) 

หนวย: ตัน 
รายการ 2548  2549  2550  

1. การผลิต 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 
557.9 

 
752.4 

 
1,075.6 

ขาวกข6 645.7 184.5    425.0 
สันปาตอง 1 508.4 308.4    335.0 
ขาวพิษณุโลก 2 - -    252.7 
ขาวปทุมธานี 1 - -    391.5 

2. การจําหนาย 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 

 
 565.0  
(โอน 364) 

 
764.0  
(โอน 533) 

 
1,083.0  
(โอน 39 จําหนาย
เฉพาะกจิ 957) 

ขาว กข 6 650.0  
(โอน 30 จําหนาย
เฉพาะกจิ 310) 

191.0     426.0 
 (โอน 4) 

สันปาตอง 1 194.0 (โอน 39) 582.0    490.0 (โอน 5) 
ขาวพิษณุโลก 2 - - (โอน) 252.7 
ขาวปทุมธานี 1 - - (โอน) 391.5 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
หนวย: ตัน 

รายการ 2548  2549  2550  

3. ผลการดําเนนิงานทางการเงิน 
- มีรายไดจากการขายเมล็ดพนัธุ
และเมล็ดคดัออกใชประโยชนได  

(บาท) 
13,278,310.45 

 

(บาท) 
16,023,575.90 

 

(บาท) 
26,612,923.25 

 
- มีคาใชจายตนทุนขายเมล็ด
พันธุ สวนลดจาย คาไฟฟา 
และคาใชจายอื่นๆ  

13,773,387.85 
 

16,384,436.97 
 

30,704,431.58 
 

- ผลการดําเนนิงานมีรายจาย
มากกวารายไดหรือขาดทุน  

     495,077.40 
 

     360,861.07 
 

  4,091,908.03 
 

 
4.1.4   ประเด็นปญหาในการดําเนินงาน 
1.  ปญหาการผลิตเมล็ดพันธุ   
ฤดูกาลผลิต เมล็ดพันธุในโรงงานจะเปนการผลิตในชวงเดือนมกราคม – เมษายน เปนการ

ผลิตเมล็ดพันธุในปริมาณมาก ประมาณ 2,000 ตัน เพื่อจําหนายใหกับชาวนาใชปลูกนาปรังบางสวน 
และรอการจําหนายเพื่อปลูกในฤดูนาป ประมาณเดือนกรกฎาคม และจะผลิตเมล็ดพันธุในโรงงาน
อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม จากเมล็ดดิบที่ซ้ือคืนจากขาวนาปรัง เพื่อจําหนายใหกับชาวนาใชปลูกใน
ฤดูนาป ในชวงเดือน กรกฎาคม อีกเชนกัน ทําใหเมล็ดพันธุในการผลิตครั้งที่ 2 มีระยะเวลาการ
จําหนายสั้น เพราะหมดฤดูการทํานาในฤดูฝน จึงทําใหเกิดสินคาคงคลังตองเก็บรอจําหนายในฤดู
ปลูกนาปรังชวงเดือนธันวาคม-มกราคมปตอไป 

 เมล็ดพันธุชั้นพันธุหลักใชปลูกขยายพันธุที่รับมาจากศูนยวิจัยเมล็ดพันธุ มีปริมาณไม
พอเพียง บางสวนไมผานมาตรฐานคุณภาพ ทําใหเปาหมายการผลิตคลาดเคลื่อน และตองลดพื้นที่
จัดทําแปลงขยายพันธุลง สงผลใหผลผลิตโดยรวมต่ํากวาเปาหมายการผลิตที่วางไว 

เกษตรกรและพื้นท่ี ในปไหนที่มีแนวโนมวาขาวเหนียวจะมีราคาแพงเกษตรกรใหความ
สนใจรวมลงทะเบียนเปนสมาชิกกลุมผูจัดทําแปลงขยายพันธุของศูนยฯทําใหจํานวนพื้นที่จัดทํา
แปลงขยายพันธุไดครบตามเปาหมายในทางตรงกันขามกันจะทําขาวเจาเชนขาวขาวดอกมะลิ 105
ไดรับความนิยมลดลงและสงผลใหการหาพื้นที่เหมาะสมและเกษตรกรเขารวมโครงการได
ยากลําบากขึ้น  สวนการทําแปลงขยายพันธุในนาปรังฤดูแลงสวนใหญตองใชน้ําจากระบบ
ชลประทานมีปญหาชวงเวลาการปลอยน้ําไมตรงกับความตองการของชาวนา ในบางปมีปริมาณน้ํา
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ในเขื่อนระดับต่ําทําใหตองเขมงวดการจายน้ําเปนพิเศษ ซ่ึงจากผลการศึกษาตามแบบสัมภาษณ 
พบวา การทํานาในฤดูนาปรังเกษตรกรจะมีขอจํากัดเรื่องน้ําชลประทาน ทําใหไมสามารถวาง
แผนการผลิตเมล็ดพันธุใหศูนยได  ทําใหบางรายตองยกเลิกการทํานาเพราะไมมีน้ําสงผลตอการ
ผลิตเมล็ดพันธไดต่ํากวาเปาหมาย 

เปาหมายการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการจัดซื้อโดยเฉพาะจากแปลงขยายพันธุขาวไมไวแสง
เชนขาวสันปาตอง 1 จากผล การวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุพบวาเมื่อผานการทดสอบดวยสาร
ไอโอดีนมีเมล็ดขาวพันธุปนในปริมาณเกินกวามาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ จึงไมสามารถซื้อคืนได
สงผลใหเปาหมายการผลิตคลาดเคลื่อนไปจากเปาหมาย 

2.  ปญหาดานลูกคา 
การกระจายตัวของลูกคาในแตละจังหวัด อําเภอ ตําบล มีการกระจายตัวการออกไป 

ระยะหางใกลไกลแตกตางกันออกไปตามแตละพื้นที่ ทําใหการเดินทางเพื่อซ้ือเมล็ดพันธุที่ศูนยฯมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นและไมสะดวกจากการศึกษาแบบสัมภาษณพบวาลูกคาสวนใหญจะนิยมซื้อเมล็ด
พันธุขาวจากผูประกอบการรายอื่น ๆ ที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงไดแก สหกรณการเกษตรประจําอําเภอ 
ธกส. และศูนยขาวชุมชน ทําใหเกิดปจจัยสินคาทดแทนขึ้นอันจะสงผลทําใหรายไดจากการจําหนาย
เมล็ดพันธุขาวของศูนยฯ ลดลง 

อํานาจการสั่งซื้อ  เนื่องจากเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนไดแก จังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน แมฮองสอน มีพื้นที่ถือครองในการทํานาตอครัวเรือนนอย ทําใหปริมาณการใชเมล็ดพันธุ
ของเกษตรกรแตละรายมีนอยตามไปดวย จึงเปนเหตุใหไมเกิดความจูงใจของตัวแทนจําหนายใน
การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ เพื่อบริการจําหนายแกเหลานั้นเนื่องจากอาจจะไมคุมคากับการลงทุนทําให
เปนอุปสรรคตอการกระจายเมล็ดพันธุไปสูพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุมไดมากที่สุด 

การสั่งจองเมล็ดพันธุเกินซื้อจริง  จากการศึกษาพบวาจากการรับจองเมล็ดพันธุจากลูกคา
และตัวแทนจําหนาย จะไมมีความสัมพันธกับการสั่งซื้อจริงเนื่องจากระยะเวลาทั้งสองกิจกรรมมี
ปจจัยประกอบที่แตกตางกันในขณะที่รับสั่งจองลูกคาหรือตัวแทนจําหนายอาจจะพยากรณยอดขาย
ลวงหนาวาจะขายไดในปริมาณหนึ่งแตพอถึงสถานการณเปลี่ยนยอดสั่งซื้อก็ตองเปลี่ยนตามทําให
เกิดปญหาตอการบริหารจัดการตลาดและพยากรณการขายของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

3.  ปญหาดานราคา   
เพดานซื้อเมล็ดพันธุคืนจากแปลงขยายพันธุ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนองคกรของ

รัฐบาลตองอาศัยกฎหมายและระเบียบของทางราชการมีการกําหนดราคาเพดานในการจัดซื้อ
ลวงหนาซึ่งอาศัยฐานขอมูลราคาเฉลี่ยจากทั่วประเทศซึ่งในความเปนจริงแลว ราคาซื้อคืนในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกันออกไปทําใหราคาเพดานที่กําหนดไวไมสอดคลองกับราคาปจจุบันของ
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พื้นที่นั้น ๆ ทําใหเกิดความยุงยากในการตกลงราคาซื้อคืนกับหัวหนากลุมผูผลิตเมล็ดพันธุของ
ศูนยฯสงผลใหในชวงระยะเวลาที่มีการแขงขันสูงทําใหพอคาทองถ่ินที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจไดเร็วกวาแยงซื้อเมล็ดพันธุจากสมาชิกแปลงสงผลโดยตรงใหเกิดความเสียหายตอ
เปาหมายการผลิตและแผนการตลาดของศูนยฯ ได 
 4.  ปญหาชองทางการจัดจําหนาย 

เนื่องจากชองทางการจัดหนายไปยังลูกคาไมทั่วถึง เพราะศูนยเมล็ดพันธุขาวมีชองทางการ
จําหนาย ดังนี้  
  - โครงการของรัฐบาล เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึงบางปก็มีโครงการนี้ 
เพราะบางปกม็ีโครงการ ซ่ึงมีความไมแนนอน 
  - โอนใหศูนยเมล็ดพันธุขาวอื่นๆ หรือรับเปาการผลิตเพื่อโอนใหศูนยฯ อ่ืน เปนผู
จําหนายโดยเปนการโอนตนทุนเมล็ด ดีเทานั้น สวนคาใชจายในการและคาใชจายบริหารยังเปนภาระท่ี
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้สามารถวิเคราะหไดวาการทีม่เีปาผลิตเพือ่โอน
มากเทาไรศูนยฯ ก็มีผลกําไรจากการดําเนินงานนอยลงมากเทานั้น  
  - ตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุของศูนยมี 2 ประเภท (1) เกษตรกรรวมตัวกันมาซื้อ
เมล็ดพันธุในมูลคาเกิน 5,000 บาท จะไดรับสวนลด 5 เปอรเซ็นต (2) ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการ
จดทะเบียนจากกรมการขาว เพื่อทําหนาที่ในการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนย จะไดรับสวนลด 
10 เปอรเซ็นต ซ่ึงในชองทางการจําหนายนี้จะเปนชองทางที่มีการจําหนายมากที่สุด สงผลใหศูนย
เมล็ดพันธุขาว เชียงใหมมีผลกําไรตอตนทุนลดลง  
  - เกษตรกร (ชาวนา) ทั่วไป เปนชองทางการจําหนายที่เล็กที่สุด แตศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวขายเมล็ดพันธุในราคาเต็ม ชองทางการจําหนายนี้สามารถพัฒนาทําใหเติบโตไดยาก เนื่องจาก
ความไมสะดวกในการเดินทางมาเพื่อซ้ือผลิตภัณฑจากศูนยฯ 
 5.  ปญหาการบริหารจัดการภายในองคกร 
 เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเปนหนวยงานราชการ การดําเนินงาน หรือการจัดการภายใน
องคกร จะตองอาศัยระเบียบของทางราชการเขามาบริหารการตัดสินใจ ไมทันตอความตองการของ
ลูกคา และไมทันตอเหตุการณ  

6.  ปญหาดานบุคคลากร 
 ปญหาในการบริการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเพราะวา พนักงานยังขาดความเปนมือ
อาชีพ ขาดทักษะ และประสบการณในการบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ 
และภักดีตอองคกร ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ทําใหการสื่อสารไดสราง
ความเขาใจอันดีกับลูกคายังไมประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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 7.  ปญหาการบริหารตนทุนการผลิต 
 ตนทุนในการผลิตเมล็ดพันธุตอหนวยของศูนยฯมีตนทุนการผลิตสูง เพราะตองซื้อเมล็ด
พันธุจากแปลงขยายพันธุในราคาที่สูงกวาทองตลาด 10 – 20 เปอรเซ็นต และตนทุนวัสดุการผลิตใน
โรงงานสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นทําใหมีผลกําไรเบื้องตนต่ําและยังมี
คาใชจายในการขายและบริหารที่ยังอยูในระดับสูงทําใหอัตรากําไรสุทธิตอตนทุนต่ํามาก  

สินคาคงคลัง จากการศึกษาพบวาการผลิตเมล็ดพันธุในฤดูแลง(นาปรัง) ซ่ึงมีชวงระยะเวลา
ในการขายสั้นทําใหขายสินคาไดไมหมดเกิดเปนสินคาคงคลังทําใหตนทุนขายสูง 
 ขบวนการผลิตในโรงงานในสายการผลิตเมล็ดพันธุในโรงงานมีขั้นตอนที่คอนขางจะ
ซับซอนกอเกิดการสูญเสียในระหวางการผลิตในดานของผลผลิต ในดานของพลังงาน และในดาน
ของการบํารุงรักษาปองกันซึ่งจะสงผลใหตนทุนโดยรวมสูง 
 ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพในเรื่องความบริสุทธิ์จากการผลิต
เมล็ดพันธุของศูนยฯ พบวาเมล็ดพันธุดีพรอมจําหนายยังมีขอบกพรองในดานคุณภาพความงอกและ
พันธุปนทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตและความเสียหายตอภาพลักษณขององคกรทําใหเกิด
ตนทุนในการแกไขผลิตภัณฑและภาพลักษณองคกรในระยะยาว 

8.  ปญหาดานการประชาสัมพันธ 
การรับรู ลูกคาสวนใหญไมคุนเคยกับชื่อองคกร ศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เมื่อเทียบกับ

ช่ือเดิมศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 เชียงใหม ทําใหลูกคาเมล็ดพันธุขาวมีความสับสนดานขอมูล
ผลิตภัณฑ เนื่องจากลูกคายังยึดภาพลักษณศูนยวิจัยขาวเชียงใหม วาเปนผูผลิต และจําหนายเมล็ด
พันธุขาว และจากการสัมภาษณการรับรูขอมูลผลิตภัณฑ และบริการของศูนยฯสวนใหญรับรูจาก
เจาหนาที่ของศูนยฯ รองลงมาคือคนใกลบานจะเห็นไดวาหากการประชาสัมพันธไมครอบคลุม
ทั่วถึงจะทําใหชาวนาพลาดโอกาสไดใชเมล็ดพันธุดีในการทํานา ซ่ึงเทากับวาศูนยฯสูญเสียโอกาสมี
รายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุนั่นเอง 

ขาดงบประมาณดานการประชาสัมพันธในการจําหนายเมล็ดพันธุอยางตอเนื่องทําให
กิจกรรมการผลิตดานการตลาดยังไมไปถึงผูบริโภค ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายฐานลูกคาใหมใน
เขตพื้นที่ใหมซ่ึงจะสงผลใหผูประกอบการรายอื่นหรือผูแขงขันรายใหมเสนอขายผลิตภัณฑไดกอน
ทําใหอํานาจการสั่งซื้อของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของศูนยฯ ลดลง 
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4.1.5  การวิเคราะห จุดแข็งจุดออนขององคกร (Strength and Weakness Analysis) 

จุดแข็ง จากการศึกษาพบวา ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหมมีจุดแข็ง ดงันี้ 

1.  วัตถุดิบในการผลิต ไดแกเมล็ดพันธุขาวผลิตมาจากแปลงขยายเมล็ดพันธุของสมาชิก
กลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุของศูนยฯซึ่งเปนเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี ทําใหได
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูง ไดปริมาณตามที่ตองการและทันตอความตองการของลูกคา 

2.   คุณภาพ และคุณคาของผลิตภัณฑ  เมล็ดพันธุขาว ไดมาตรฐานในความบริสุทธิ์ ความ
งอก ความแข็งแรง และความชื้นในเมล็ดพันธุต่ํา จึงทําใหสามารถเก็บรักษาไว เพื่อรอการปลูก จึง
เปนที่นิยมของลูกคา 

3.   ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนผูประกอบการเพียงรายเดียว ที่มีกําลังผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุสูเกษตรกรไดมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม คือประมาณ 3,000 ตันตอป 

 

จุดออน จากการศึกษาพบวา ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหมมีจุดออนดังนี้ 

1.   การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึง จําเปนตองอาศัยคูคาหรือตัวแทน
จําหนายคอนขางสูง ทําใหมีตนทุนในการกระจายสินคาสูง 

2.   การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบยังทําไดไมทั่วถึง ทําใหช่ือของศูนยเมล็ด
พันธุขาวเชียงใหมยังไมเปนที่คุนหูหรือจําไดของลูกคาเมื่อเทียบกับชื่อเดิม “ศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 
เชียงใหม” 

3.   การเพิ่มลดราคาซื้อขายเมล็ดพันธในชวง มีการแขงขันสูงทําใหพอคาทองถ่ินแยงซื้อ
เมล็ดพันธุจากแปลงของสมาชิกผูจัดทําแปลงของศูนยฯ ไดงายกวาเนื่องจากใหราคาซื้อที่สูงกวา
ราคาซื้อของศูนยฯ 

 
4.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและภาวะการแขงขัน โดยใช PEST analysis และ         

Five forces model 
4.2.1   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
1. การเมืองและกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและกฎหมายจะมีอิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจอยางสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ซ่ึงจะมีผลกระทบตอภาวการณลงทุน นโยบายทางดานการเงิน
และการคลัง และกฎหมายตาง ๆ เชน การกําหนดใหขาวไทยเปนขาวปลอดการตัดแตงพันธุกรรม  
โดยการกําหนดมาตรการตรวจสอบและรับรองขาวปลอดการตกแตงทางพันธุกรรม GMOs  มีผล
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ทําใหขาวไทย ซ่ึงสวนใหญเปนขาวพันธุแทไมมีการตัดตอยีนสก็ยิ่งทําให ขาวไทยยังคงไดรับความ
นิยมในตลาดขาวตางประเทศอันสงผลถึงความตองการขาวภายในประเทศสูงขึ้นดวย  

รัฐบาลกําหนดเขตพื้นที่การปลูกขาวในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม โดยใหสามารถตอบสนอง
ตอขาวในแตละชนิดพันธุ อยางมีประสิทธิภาพใหชัดเจนเพื่อใหสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตได
สูงสุด โดยใหมีการกําหนดเขตพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวตลาดเฉพาะ ซ่ึงเปนขาวตลาดบน ไดแก  
ขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน ขาวเฉพาะถิ่น โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ เพือ่
สรางมูลคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขาวชนิดอื่น ๆ เชน ขาวเปลือกจาว ขาวปทุมธานี ขาวพื้นแข็ง ขาวที่ใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม จะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิต และใหมี
การพัฒนาเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไปสูการจัดแบงพื้นที่ เปนพื้นที่เพื่อการสงออก และใชภายใน 
ในอนาคต โดยการใชสิทธิพิเศษและสิ่งจูงใจในพื้นที่เพื่อการสงออก ใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดเพิ่มขึ้น จากการกําหนดเขตพื้นที่การปลูกขาวในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม โดยให
สามารถตอบสนองตอขาวในแตละชนิดพันธุนั้น ทําใหขาวขาวดอกมะลิ  105 ขาว กข 6 และขาวสนั
ปาตอง  1 ยังคงเปนขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและเขตจังหวดัใกลเคียงอันสงผลไปถึง
ส่ิงทดแทนพันธุอ่ืนจากเขตพื้นที่อ่ืน เขามาแทนที่ไดยากขึ้น 

รัฐบาลไทยภายใตการนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดนําคณะผูประกอบการ
ขาวไทยเขารวมการเจรจา หรือหารือธุรกิจขาว ณ เมืองเซ่ียงไฮ และเมืองกวางโจว  และไดแสดง
ความคิดเห็นวาขาวหอมมะลิไทยไดรับความนิยมอยางมากจากประชาชนจีนทําใหปริมาณการ
สงออกขาว จากไทยมายังจีนอยูที่ประมาณ  650,000 ตันตอป และคาดวายังมีโอกาสพัฒนาการขึ้น
อีกในอนาคตโดยเฉพาะขาวหอมมะลิ อันซึ่งสามารถพยากรณไดวาเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
ยังคงไดรับความนิยมจากชาวนาอยูตอไป 

นอกจากนี้โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน และชุมชน (SML) ทําใหจังหวัดตาง ๆ 
ตองจัดทํารายละเอียดหมูบานโครงการ  (SML) ของแตละ อบต.และเทศบาล หนึ่งรายละเอียดของ
โครงการนั้นก็คือโครงการ ซ้ือขาวพันธุปลูก  โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาวเพื่อเกษตรกร ซ่ึง
โครงการเหลานี้ก็นับวาเปนชองทางการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนยฯ ที่สําคัญอีกชองทางหนึ่ง   

 
2.   สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

 จากยุทธศาสตรขาวไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2550  - 2554  มีผลตอการ
กระตุนกลไก และลดขั้นตอนการตลาดเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต อันจะสงผลใหรายได
ของชาวนาใหเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวารอยละ  10 ใน 5 ป และสามารถสรางมูลคาจากการขายขาวทั้งระบบ
เพิ่มขึ้นจาก  210,000 ลานบาท ในป  2550 เปน  231,000 ลานบาท ในป 2554 หรือ มีรายไดเพิ่มขึ้น  
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4,200  ลานบาทตอป ทําใหชาวนาจํานวน  3.7 ลานครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นอันจะสงผลใหมีกําลัง
ซ้ือเมล็ดพันธุขาว สําหรับเพิ่มศักยภาพในการผลิตขาวของประเทศตอไป  

นับตั้งแตเขาสูป 2551 ราคาสินคาอุปโภคบริโภคภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
ตัวเลขอัตราเงินเฟอที่กระทรวงพาณิชยประกาศในแตละเดือนสูงเหนือความคาดหมายของตลาด 
โดยในเดือนมีนาคม 2551 อัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 5.3 ใกลเคียงกับรอยละ 5.4 ในเดือนกุมภาพันธ 
(ที่เปนระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน) สงผลให อัตราเงินเฟอในไตรมาสแรกมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 
5.0 ซ่ึงเปนระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2549 และถามองสถานการณราคาสินคาใน
ขณะนี้จะเห็นไดวายังมีปจจัยกระทบจากหลายดานที่อาจสงผลกดดันตอภาวะคาครองชีพ จนอาจทํา
ใหอัตราเงินเฟอในระยะขางหนาไมสามารถชะลอตัวไดมากดังที่เคยคาดการณไว และมีความ
เปนไปไดมากขึ้นที่เงินเฟอโดยเฉลี่ยตลอดทั้งป 2551 มีโอกาสที่จะโนมเอียงเขาหากรอบบนของ
ชวงประมาณการเดิมของศูนยวิจัยกสิกรไทยที่รอยละ 3.5-4.5  

ส่ิงที่นากังวลอยางยิ่งในขณะนี้คือสถานการณราคาขาวในตลาดโลกที่ทะยานสูงขึ้นเปน
ประวัติการณ อันเปนผลมาจากประเทศผูผลิตรายสําคัญโดยเฉพาะเวียดนามและอินเดียประสบ
ภาวะผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ ปริมาณผลผลิตขาวลดลง ทําใหรัฐบาลทั้งสองประเทศมี
มาตรการชะลอการสงออก โดยการเพิ่มเพดานราคาสงออกขาวขั้นต่ําและระงับการทําสัญญาการ
สงออกขาว ทั้งนี้เพื่อประคองไมใหราคาขาวในประเทศสูงขึ้นมากเกินไปและสงผลกระทบตอเงิน
เฟอ ในขณะที่ประเทศผูนําเขาขาวโดยเฉพาะฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ตางเกรงวาราคาขาวจะ
มีแนวโนมสูงขึ้นและมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการในประเทศ ทําใหตางเรงนําเขาขาวตั้งแต
ตนป ซ่ึงการที่ราคาขาวในตลาดโลกพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็วนับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหราคา
ขาวในประเทศไทยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และยังคงมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตอไป 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึงไดประเมินแนวโนมผลกระทบตอภาวะเงินเฟอในกรณีถาหากราคาขาว
ภายในประเทศยังปรับตัวสูงขึ้นตอไปอีก  

 
สถานการณราคาขาวอาจยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
ความตองการขาวในตลาดตางประเทศผลักดันใหราคาสงออกขาว (เอฟโอบี) พุงสูงขึ้น

อยางรวดเร็ว กลาวคือ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2551 ราคาขาวหอมมะลิเกรดเอ (ขาวใหม) พุงขึ้นมาอยูที่ 
920 ดอลลารฯตอตัน จากที่เคยอยูในระดับ 633.50 ดอลลารสหรัฐฯตอตันในชวงปลายป 2550 
นับวาในชวงระยะเวลาเพียง 3 เดือนราคาขาวหอมมะลิสงออกเพิ่มขึ้นไปแลวรอยละ 45.2 สวนขาว
ขาว 100% เกรดบีอยูที่ 624 ดอลลารฯตอตัน จากที่เคยอยูในระดับ 336.17 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน
ในชวงปลายป 2550 หรือ ในชวงระยะ 3 เดือนราคาขาวขาวสงออกเพิ่มขึ้นไปรอยละ 85.6 ราคาขาว
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สงออกยังมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เมื่อประเทศผูผลิตขาวรายสําคัญไดกําหนดแนวทางบริหาร
จัดการปริมาณการสงออกขาวเพื่อใหมีปริมาณขาวเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และ
ผูบริโภคในประเทศไมตองรับภาระราคาขาวที่พุงสูงขึ้นเปนประวัติการณ ซ่ึงเทากับเปนมาตรการ
ควบคุมอัตราเงินเฟอในประเทศ เชน การจํากัดการสงออก โดยการกําหนดเพดานราคาสงออกขาว
ขั้นต่ํา ระงับการรับคําสั่งซื้อขาวของผูสงออก ผูสงออกจะสงออกขาวไดตอเมื่อมีปริมาณขาวอยูใน
มือแลวประมาณรอยละ 70 ของปริมาณขาวในสัญญาสั่งซื้อ เปนตน ทําใหมีการคาดการณวาราคา
ขาวจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะขาวหอมมะลิซ่ึงผลิตไดเฉพาะในชวงนาป (ผลผลิต
ฤดูใหมจะออกสูตลาดในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551) สวนขาวขาวก็ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแต
อัตราการเพิ่มจะไมสูงเทากับขาวหอมมะลิ เนื่องจากคาดการณวาชาวนาในบางพื้นที่จะหันมาปลูก
ขาวนาปรังรอบสองและรอบสาม หลังจากที่ขาวนาปรังรอบแรกออกสูตลาดในชวงปลายเดือนมีนาคม 
ทําใหจะยังคงมีขาวขาวออกสูตลาดอยางตอเนื่อง  

ในดานราคาขาวในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกับราคาสงออกขาว 
กลาวคือ ขาวหอมมะลิเกรดเอ (ขาวใหม) ณ วันที่ 26 มีนาคม 2551 เทากับ 27,500 บาทตอตัน จากที่
เคยอยูในระดับเพียง 17,000 บาทตอตันในชวงปลายป 2550 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 61.8 สวนขาว
ขาว 100% เกรดบีเพิ่มขึ้นเปน 18,500 บาทตอตันจากที่เคยอยูในระดับ 11,000 บาทตอตัน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 68.2 และมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากราคาสงออกขาวยังคงมีทิศทางปรับตัว
สูงขึ้น ซ่ึงในกรณีที่ราคาสงออกขาวหอมมะลิสูงไปถึง 1,000 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน จะเทากับวา
ผูคาขาวมีโอกาสขายไดที่ราคาประมาณ 30,000 บาท หรือสูงขึ้นเกือบเทาตัวจากราคาในชวง
เดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ราคาขาวภายในประเทศยังขึ้นอยูกับตัวแปรที่สําคัญคือ ปริมาณ
ขาวนาปรังที่จะออกสูตลาด และการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่จะชวยบรรเทาผลกระทบราคาขาว
ที่พุงขึ้นอยางตอเนื่องใหประชาชน โดยรัฐบาลมีแนวโนมนําขาวในสต็อกของรัฐบาลประมาณ 
900,000 ตันจากปริมาณสต็อก 2.1 ลานตันมาแบงบรรจุเปนขาวสารบรรจุถุงขายในประเทศ โดย
กําหนดราคาจําหนายถูกกวาทองตลาด ซ่ึงคงจะลดความตึงตัวของอุปทานไดในระดับหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม ผลของแนวทางของรัฐบาลดังกลาวตอการดึงราคาขาวที่บริโภคในประเทศไมใหสูงไปตาม
ราคาตลาดสงออกก็มีขอจํากัดบางประการ คือ จนถึงขณะนี้ยังไมมีความชัดเจนวาประเภทและ
คุณภาพขาวในสต็อกของรัฐบาลเปนอยางไร ในขณะที่สต็อกขาวที่มีอยูอาจรองรับการบริโภค
ภายในประเทศไดในระยะเวลาไมนานนักเนื่องจากมีปริมาณจํากัด นอกจากนี้ แมวาจะมีขาวนาปรัง
ทยอยเขาสูตลาด แตการเพิ่มผลผลิตขาวนาปรัง โดยการปลูกขาวนาปรังในรอบที่สองและสามนั้นมี 
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ขอจํากัดสําคัญคือ ปริมาณน้ําอาจจะไมเพียงพอ และการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล  เนื่องจากการปลูกขาวอยางตอเนื่องโดยไมปลอยใหพื้นที่ปลูกไดเวนระยะการปลูก ซ่ึงจะ
สงผลใหปริมาณขาวนาปรังอาจจะไมสูงอยางที่คาดและคุณภาพขาวอาจจะไมดีพอสําหรับความ
ตองการของตลาด ขณะเดียวกัน ราคาขาวหอมมะลินาจะเผชิญการปรับตัวขึ้นของราคาทั้งใน
ประเทศและราคาสงออกในอัตราที่เรงกวาขาวขาว เนื่องจากขาวหอมมะลิสามารถปลูกเฉพาะ
ในชวงนาป ผลผลิตฤดูกาลใหมจึงตองรอไปจนถึงเดือนตุลาคมหรือในชวงไตรมาสสุดทายของป 
ดังนั้นในชวงไตรมาสที่สองและสามนี้ราคาขาวหอมมะลิยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
 

3.   สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและทางสังคม 
วัฒนธรรม  คือ องครวมของแบบแผนพฤติกรรมซึ่งสองทอดกันมาตามกระบวนการทาง

สังคม  ซ่ึงมีผลตอ ทัศนคติ คานิยม และมีความหมายถึงการเรียนรูและแบงปนกันระหวางบุคคลใน
กลุมชน ซ่ึงมีผลตอการดําเนินชีวิต สมาชิกในกลุมจะเรียนรูแลกเปลี่ยนโดยข้ันตอนตาง ๆ กันตาม
วิธีการทางสังคมเมื่อยูในสถาบันตาง ๆ เชน ครอบครัว ศาสนา การศึกษา   ดังนั้นจะเห็นไดวา
วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบและทัศนคติของบุคคลในแตละกลุม และการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจะมีผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต ของคนในสังคมนั้น โดยที่รูปแบบของการดําเนินชีวิต
จะแสดงออกมาในรูปของความสนใจ  ความคิดเห็น และกิจกรรมตางๆ   

ประเทศผูบริโภคขาวสวนใหญอยูในทวีปเอเชียเชนเดียวกับการผลิต  ประเทศที่มีการ
บริโภคขาวสารมากที่สุด คือ จีน  มีการบริโภคขาวปละประมาณ 134 ลานตันขาวสาร รองลงมา คือ 
อินเดีย 85 ลานตัน อินโดนีเซีย  36 ลานตัน บังคลาเทศ  26 ลานตัน เวียดนาม 17 ลานตัน และพมา 9  
ลานตัน ตามลําดับ     โดยแตละประเทศผูบริโภคขาวที่สําคัญมีการบริโภคขาวในแตละปเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย   ประเทศที่มีการบริโภคขาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนมากที่สุด คือ บังคลาเทศมีการบริโภค
ขาวในป 2544 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5  สวนจีนซึ่งเปนประเทศผูบริโภคขาวมากที่สุดในโลกมีการ
บริโภคขาวในป 2544 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.4  ประเทศผูบริโภคขาวที่สําคัญอื่นๆ ก็มีการบริโภค
ขาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยมาก(ไมถึงรอยละ 4 ตอป) เชนกัน  ดังนั้นจึงทําใหการบริโภคขาวของ
โลกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น และในป 2545 ก็มีการคาดการณวาการบริโภคขาวจะเพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่นอยมากเชนเดียวกับปที่ผานมา 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ไดทรงเล็งเห็นความสําคัญของ
ขาววา ขาวคือวิถีไทย ถือเปนสมบัติและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคน และขาวคือทุนรากฐานของชีวิต
ชาวนา ผูเปนเสมือนหนึ่งกระดูกสันหลังของชาติ ซ่ึงควรจะไดสรางภูมิคุมกันตัวเองใหอยูรอด
ปลอดภัยเพื่อเปนหลักของบานเมือง “ขาว” เปนอาหารประจําวันของคนกวาครึ่งโลก 3 พันกวาลาน
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คน ในกวา 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศที่ปลูกขาวมีประมาณ 113 ประเทศ ในทุกทวีป ยกเวน
แอนตารคติกเพราะเปนทวีปที่มีแตน้ําแข็ง เอเชียเปนทวีปที่ปลูกขาวมากที่สุดในโลก ถึงรอยละ 90 

จีนและอินเดียเปน 2 ประเทศ ที่ถือเปนแหลงผลิตขาวที่ใหญที่สุด ผลิตไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต 
ของปริมาณขาวทั้งหมด แตสวนใหญใชบริโภคในประเทศ  สวนประเทศที่สงออกขาวมากที่สุดใน
โลกนั่นก็คือ ประเทศไทย ขาวจึงมิใชเปนเพียงอาหารหลักที่สําคัญอยางยิ่งของประเทศไทยเทานั้น 

แตยังเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดมหาศาลใหกับประเทศ  อาชีพการทํานาปลูกขาวจึงยังมี
ความสําคัญอยูไป (ตารางที่ 4.10) 

 
ตารางที่ 4.11 การบริโภคขาวของประเทศผูบริโภคที่สําคัญของโลก 

                                                                                                                 หนวย : พันตนัขาวสาร 
ประเทศ 2541/42 2542/43 2543/44  

(10 พ.ค.) 
2544/45  
(10 พ.ค.) 

จีน 133,570 133,763 134,319 134,610 
อินเดีย 81,154 82,450 83,500 85,000 
อินโดนีเซีย 35,033 35,400 35,877 36,358 
บังคลาเทศ 21,854 23,766 25,790 26,027 
เวียดนาม 15,763 16,771 17,275 17,400 
ไทย 8,900 9,300 9,400 9,500 
รวมทั้งโลก 387,335 398,110 404,227 406,907 
ที่มา: USDA 
 
  4.   ปจจัยดานเทคโนโลยี  
  ความเจริญทางเทคโนโลยี การปลูกขาวที่เปลี่ยนไป เปนสิ่งผลักดันใหเกษตรกรหันไปซื้อ
เมล็ดพันธุขาวมากขึ้น เพราะปจจุบันเกษตรกรใชเครื่องเกี่ยวนวดขาว ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปญหา
ที่ตามมาคือ ขาวปนที่ติดคางมากับเครื่องเกี่ยวนวด ทําใหเกิดการปนพันธุมากขึ้น และเมื่อเก็บเกี่ยว
ขาวและก็มีปญหาเรื่องไมมีลานตาก และยุงฉางสําหรับเก็บเมล็ดพันธุขาว ประกอบกับเกษตรกรใน
พื้นที่เขตชลประทานหรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูกปละ 2-3 คร้ัง ตองทํานาตอเนื่องเมื่อ
เก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลวตองเรงเตรียมดิน เพื่อเพาะปลูกตอ  จึงไมคอยมีเวลาสําหรับตากเมล็ดพันธุ
ขาวเพื่อใชทําพันธุ ประกอบกับเมล็ดพันธขาวที่เก็บไวไมสามารถนําไปปลูกตอไดทันทีเพราะเมล็ด
มีการพักตัว  และส่ิงสําคัญทีสุดคือ เกษตรกรตองหาพันธุขาว พันธุใหมๆ มาปลูกทดแทนพันธุเดิม 
ดวยความคาดหมายวาพันธุใหมจะใหผลผลิตดีกวาพันธุเดิม สามารถตานทานตอโรคและแมลง
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ดีกวา ถาปลูกซ้ําพันธุเดิมนานๆ จะทําใหผลผลิตลดลงและเกิดการระบาดของโรค แมลงมากขึ้น 
รวมทั้งตองการพันธุขาวที่ตลาดใหราคาสูงหรือพันธุขาวอายุเบา เปนตน หากมีพันธุขาว พันธใหม 
ๆ มาจําหนายเกษตรกรก็พรอมที่จะจายเงินคาเมล็ดพันธ ในราคาที่สูงกวาทองตลาด รอยละ 20 -100 
ฉะนั้นธุรกิจเมล็ดพันธขาว จึงไดรับการตอบรับ เปนอยางดีจากเกษตรกร  

 เทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ ที่ทันสมัยเปนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตที่เหนือกวาคูแขง  การไดรับงบประมาณเพิ่มเพื่อกอสรางโรงงานปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุโรงงานใหม พรอมกับอุปกรณและเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง ถูกติดตั้งอยูใน
สายการผลิต ประกอบดวยและโรงเก็บเมล็ดพันธุ  
 
 การวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัยกดดันอื่นๆ ของ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม (Five 
forces model)  
  ในการวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัยกดดันอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุขาวนัน้ 
มีปจจัยแรงดัน 5 อยางดังนี้ 
 - การแขงขัน (Competition)  

  ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดกําหนดใหคูแขงขันที่แทจริงจะตองมีกําลังผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาวในปริมาณ 3,000 ตอป แตจากการศึกษาพบวาในปจจุบันยังไมมี
ผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวในจังหวัดเชียงใหมที่มีศักยภาพผลิตและจําหนายได
ถึง 3,000 ตันตอป ดังนั้นจึงไมนับวาเปนคูแขงที่แทจริง แตนับวาเปนพันธมิตรทางการคาที่มีลูกคา
เปาหมายตางกันเปนสวนใหญ จึงนับวาศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมยังไมมีการแขงขันที่แทจริงและ
ไมมีการแขงขันที่รุนแรงซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร 
  - การเขาสูธุรกิจหรือผูเขามาใหม (New entrances)  
 ในปจจุบันยังมีนอยเพราะในดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวนั้นจําเปนตองใช
ทุนสูง ประกอบกับผลตอบแทนการลงทุนตอหนวยคอนขางต่ําจึงทําใหธุรกิจนี้ไมคอยมีผูที่เขามา
ใหม ซ่ึงสวนมากผูประกอบการที่อยูไดสวนใหญจะเปนองคการของรัฐ 
 -  ปจจยักําหนดสินคาทดแทน (Substitution)  

หากมีแนวโนมสินคาที่จะสามารถเขามาทดแทนไดงายลูกคามีโอกาสเปลี่ยนไปใชสินคา
ทดแทนดังกลาว ความสามารถทํากําไรของธุรกิจก็จะลดต่ําลง เชน ขาวพันธุลูกผสมของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ ก็เปนพันธุขาวทดแทน แตพบวามีราคาสูง และปลูกไดเพียงครั้งเดียว จึงไมเปนที่
นิยมของเกษตรกร จึงถือวาไมเปนสินคาทดแทนที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเกษตรกร  
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 -  อํานาจของผูซ้ือ (Buyers)  
ราคาของเมล็ดพันธุข าวของศูนย เมล็ดพันธุข าว เชียงใหมคอนขางแพงกวาของ

ผูประกอบการอื่น แตสวนใหญซ้ือไดเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและภาพลักษณขององคกร 
 - อํานาจของผูขายปจจยัการผลิต (Suppliers)  
 เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ไมมีแปลงเมล็ดพันธุขาวเปนของตนเอง  จึง
จําเปนตองมีเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมในวิชาการผลิตเมล็ดพันธุเขารวมเปนสมาชิกผูผลิตเมล็ด
พันธุขาวใหศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม จึงทําใหเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวใหทางศูนยเมล็ด
พันธุขาวเชียงใหมมีอํานาจตอรอง แตเนื่องจากทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีกลุมผูผลิตเมล็ด
พันธุขาวหลายกลุมกระจายกันอยูในหลายพื้นที่เพื่อปองกันความเสี่ยง ทําใหอํานาจการตอรองลดลง 
  
 4.2.2    การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงาน (Opportunity and threat analysis) 
 โอกาสของการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
 1.   ตลาดเมล็ดพันธุขาวและตลาดขาวมีอัตราการขยายตัวอยูในระดับสูงและมีราคาอยูใน
ระดับสูงเชนกัน ทําใหเกษตรกรหันใหความสนใจในอาชีพการทํานา อีกทั้งในปจจุบันผูบริโภคได
ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ ขาวและผลิตภัณฑจากขาวจึงเปนทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ผูบริโภค ดังนั้นการจําหนายเมล็ดพันธุขาวนับวามีโอกาสเติบโตไดอีกมาก 
 2.   ความตองการของผูบริโภคขาวมีมากขึ้นตามจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะ
ที่สตอคขาวทั่วโลกกลับลดลงอยางตอเนื่อง จากปริมาณสูงสุด 140 ลานตันขาวสารเมื่อป 2544 
สตอคขาวลดลงเหลือประมาณ 60 ลานตันเมื่อป 2550 ประเทศจีนซึ่งเปนผูผลิตและเปนผูบริโภค
ขาวรายใหญของโลก มีปริมาณสตอคขาวลดลงจาก 97 ลานตันเมื่อป 2544 เหลือไมถึง 30 ลานตัน 
ในป 2550 ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตอาหารทั่วโลกที่มีผลทําใหขาวมีราคาแพงขึ้น จึงสงผลถึงการผลิต
ขาวของชาวนาไทยที่เพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 3.  การครองสวนแบงการตลาด เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ตั้งอยูทามกลางราย
ลอมของกลุมลูกคา และทําการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุมายาวนาน ทําใหมีความคุนเคยกับลูกคา
เปนอยางดี ดังนั้นการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาจึงทําไดงายและตอเนื่อง 
 อุปสรรคของการผลิตและจาํหนายเมล็ดพนัธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
 1. เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกขาวมีความตองการเมล็ดพันธุขาวที่ใหผลผลิตตอไร
สูงมากกวาพันธุเดิมที่ใชอยูกลาวคือพันธุแท โดยหันไปใชเมล็ดพันธุขาวพันธุลูกผสม ซ่ึงผลิตและ
จําหนายโดยบริษัทระดับชาติ แตทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีเมล็ดพันธุขาวเฉพาะพันธุแทเทานั้น  
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2.  ระเบียบราชการและการอนุมัติจากสวนกลาง ทําใหการสงเสริมการตลาดไมทันตอความ
ตองการของลูกคา 

3.   เมล็ดพันธุหลักที่ใชขยายพันธุมีปริมาณไมเพียงพอและคุณภาพไมแนนอน 
4.   ในชวงที่ขาวเหนียวมีแนวโนมราคาแพง ทําใหหาแปลงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวจาวเพิ่มมากขึ้น 
5.   อํานาจการสั่งซื้อเมล็ดพันธุของลูกคานอย เนื่องจากมีพื้นที่ในการทํานาแตละครัวเรือน

นอย 
4.3   การวางแผนกลยุทธระดับองคกร 

4.3.1   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร 
(SWOT analysis) 

ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรดังที่กลาวขางตน 
สามารถนํามาวิเคราะห SWOT ไดดังนี้ (ตารางที่ 4.12) 
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร  
 

โอกาส Opportunity 
1.  ความตองการบริโภคขาวในตางประเทศมี

ปริมาณมากขึน้ 
2.  อัตราการเจริญเติบโตของตลาดขาวภายใน 

ประเทศขยายตัวในระดับสูง 
3.  เปนผูนําทีม่ีสวนครองตลาดมากที่สุดใน

จังหวดัเชยีงใหม ลําพูน และแมฮองสอน 

อุปสรรค Threat 
1. ลูกคาใหความสนใจขาวพนัธุลูกผสมของ 

ภาคเอกชนทีใ่หผลผลิตตอไรสูง 
2. ระเบียบราชการและการอนุมัติจากสวนกลาง ทําให
การสงเสริมการตลาดไมทันตอความตองการของ
ลูกคา 

3. เมล็ดพันธุหลักที่ใชขยายพนัธุมีปริมาณไมเพียงพอ
และคุณภาพไมแนนอน 

4. ในชวงที่ขาวเหนยีวมีแนวโนมราคาแพง ทาํใหหาแปลง
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวจาวเพิม่มากขึ้น 

5.  อํานาจการสัง่ซื้อเมลด็พันธุของลูกคานอย เนื่องจากมี
พื้นทีใ่นการทํานาแตละครวัเรือนนอย 

จุดแข็ง Strength   
1. วัตถุดิบมีคุณภาพ (เมล็ดพันธุ) ชาวนาผูผลิต

มีความชํานาญ 
2. ผลิตภัณฑไดมาตรฐานคุณภาพ เปนที่นิยมของ

ลูกคา  
3. ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีความชํานาญ

จุดออน Weakness 
1. ชองทางการกระจายสินคาตองอาศัยตัวแทน

จําหนายเปนสวนใหญ 
2. การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบยังทํา

ไดไมทัว่ถึง 
3.  บุคลากรยังไมมีความเปนมืออาชีพในการใหบริการ 
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และประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ยาวนาน 

 

4. การเพิ่มหรือลดราคาซื้อขายเมล็ดพันธุในชวงที่มี
การแข็งขันสูง ทําไดยาก 

5. เมล็ดพันธุยงัมีพันธุปน 
6. การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อโอนใหศนูยอ่ืน ทําใหมี

ตนทุนเพิ่มขึน้ 
 
ตารางที่ 4.13 การวิเคราะหกลยุทธดวยวิธี TOWS matrix 
 

 
  
 
                       ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

S (จุดแข็ง) 
1.  วัตถุดิบในการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุขาว 
ผลิตมาจากแปลงขยายพันธุ ท่ีมีสมาชิกกลุม
เกษตรผูผลิต เมล็ดพันธุของศูนยฯ เปนผูผลิต 
โดยใหการฝกอบรมและควบคุมการผลิตทุก
ขั้นตอน ทําใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพสูงไดครบ
ท้ังปริมาณ ทําตามความตองการของลูกคา 
2.  คุณภาพ และคุณคาของผลิตภัณฑ ศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีมาตรฐานในความ
บริสุทธิ์  ความงอก  ความแข็ งแรง  และ
ความชื้นเมล็ดพันธุ  จึงทําให เมล็ดพันธุมี
คุณภาพสูงสามารถเก็บรักษาไวได เพื่อรอการ
ปลูก โดยไมทําใหคุณภาพเปลี่ยนแปลงจึงเปน
ท่ีนิยมของลูกคา  
3.  ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเปนผูผลิตราย
เดี ยว  ท่ี มี กํ า ลั งการผลิตและกระจายแก
เกษตรกรมากที่สุดในเชียงใหม คือ กําลังการ
ผลิตประมาณ 3,000 ตันตอป 

 

W (จุดออน) 
1.  การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยาง
ท่ัวถึงจํา เปนตอนอาศัยคูค า  หรือตัวแทน
จําหนายในปริมาณคอนขางสูงทําใหมีตนทุน
ในการกระจายสินคาสูง 
2.  การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบ 
ยังทําไดไมท่ัวถึง ทําใหช่ือของศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวเชียงใหม ยังไมเปนที่คุนหู หรือจดจําได
ในใจของลูกคา เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเดิม 
ศูนยขยายพันธุพืชที  7 เชียงใหม 
3.  การเพิ่มหรือลดราคาซื้อขายเมล็ดพันธุ 
ในชวงที่มีการแขงขันสูง จะทําไดคอนขาง
ลําบาก เพราะเปนองคกรของรัฐ ทําใหพอคา
ทองถ่ินแยงซื้อเมล็ดพันธุจากสมาชิกไดงาย
กวา เนื่องจากใหราคาซื้อท่ีสูงกวาของศูนยฯ 

 

O (โอกาส) 
     อัตราการเติบโตของตลาดเมล็ดพันธุ
ขาว และตลาดขาว ขยายตัวในระดับสูง 
ทําใหมีราคาซื้อ ขาย ในระดับสูงเชนกัน 
สงผลใหเกษตรกรใหความสนใจใน
อาชีพการทํานา อีกทั้งผูบริโภคยังให
ความสําคัญในเรื่อง สุขภาพ ทําใหขาว
และผลิตภัณฑจากขาวเปนทางเลือกที่ดี
อีกทางหนึ่งสําหรับผูบริโภค ดังนั้น จึง
เปนโอกาสในการจําหนายเมล็ดพันธุ
ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมท่ีมี
โอกาสเติบโตไดมาก 

 

กลยุทธ SO ใชความแข็งภายในแสวง
ประโยชนจากโอกาสภายนอก 
    ขยายชองทางการจัดจําหนายและเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการตามแนวโนมของผูบริโภค 

กลยุทธ WO ขจัดความออนแอภายในโดย
ฉวยประโยชนจากโอกาสภายนอก 
 1. มีการกระจายสินคาไปยังกลุมผูบริโภค
ใหมากขึ้น และทั่วถึง 
 2. มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหเปน
ที่รูจักใหมากขึ้น  
3. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการให
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาให
มากขึ้น 



  
54 

ตารางที่ 4.13 (ตอ) 
 

T (อุปสรรค) 
1.  เนื่องจากปจจุบันเกษตรผูปลูกขาวมี
ความตองการ เมล็ ดพันธุ ข า ว ท่ี ให
ผลผลิตตอไรสูง มากกวาพันธุเดิมที่เคย
ใชอยูซึ่งเปนพันธุแท โดยเกษตรกรหัน
ไปใชพันธุขาวลูกผสม  ซึ่งผลิตและ
จําหนายโดยบริษัทที่มีขนาดใหญ แต
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ผลิต และ
จําหนายเฉพาะพันธุแทเทานั้น จึงทําให
ความสนใจของลูกคาลดลงได 
2.  การทําการสงเสริมการตลาดยังไมมี
ค ว ามคล อ ง ตั ว ในการดํ า เนิ น ง าน 
จําเปนตองอาศัยการอนุมัติหลักการจาก
สวนกลาง ทําใหการบริหารจัดการ ไม
ทันตอความตองการของลูกคา 

กลยุทธ ST ใชความเขมแข็งภายใน 
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก 
    ปรับการบริหารจัดการภายในเพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ เหนือกวา
ผูประกอบการรายอื่น ๆ 

กลยุทธ WT ลดความออนแอภายใน และ
หลีกเลียงสิ่งกีดขวางภายนอก 
    พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการใหบริการ 
และรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา สราง
ความประทับใจ เพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการ
ซ้ํา และจงรักภักดีในที่สุด 

 
4.3.2   การวิเคราะหกลยุทธระดับองคกรดวยตัวแบบ BCG growth share matrix 
จากการศึกษาขอมูล ในการดําเนินงานขององคกร สามารถวิเคราะหไดอัตราสวนครอง

ตลาดเปรียบเทียบของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม กับผูประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเมล็ด
พันธุขาว ซ่ึงในปจจุบันศูนยเมล็ดพันธุขาวมีสวนครองตลาดที่สูงกวาคูแขงขัน 

เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ
ขาว และอัตราสวนครองตลาดเปรียบเทียบของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม สามารถวิเคราะหไดวา 
อยูในตําแหนงที่เปนวัวนม (Cash cows) ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีสวนครองตลาดเปรียบเทียบสูง แตมี
อัตราการเจริญเติบโตคอนขางต่ํา การดําเนินงานมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ซ่ึงเปนชวงที่ทํารายได
ใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาว โดยในชวงนี้จะตองพยายามรักษาสวนครองตลาด รักษาระดับรายได และ
หาแนวทางปรับปรุงเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มกําหนด กลยุทธที่องคกรควรเลือกใช คือกลยุทธรักษา
เสถียรภาพ (Stability strategy) หรือกลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) (รูปที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.14  สรุปผลการดําเนินงาน 
 
พืชพันธุ ผลการผลิตเฉลี่ย 3 ป การจําหนายเฉล่ีย 3 ป ความตองการ 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 795 ตัน 166 ตัน 1,000 ตัน 
ขาว กข 6 418 ตัน 303 ตัน 1,700 ตัน 
ขาวสันปาตอง 1 406 ตัน 397 ตัน 1,700 ตัน 

 
     อัตราสวนครองตลาดเปรียบเทียบ 

         (Relative Market Share)                                       
สูง  ต่ํา 

 
 

Stars 

 
 

Question Marks 

Cash Cows 

 

Dogs 

 
 
 
 
หมายเหตุ  สีเขียว คือ ขาวดอกมะลิ 105; สีน้ําเงิน คือ ขาว กข 6; สีแดง คือ ขาวสันปาตอง 1 

               รูปท่ี 4.4 แสดงการวิเคราะหกลยุทธระดับองคกรดวย BCG growth shrare model 
 

กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability strategy) 
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน สามารถวางแผนกลยุทธระดับ

องคกรไดวาในระยะ 3 ป ศูนยเมล็ดพันธุขาวควรพยายามรักษาตําแหนงทางการแขงขันในปจจุบัน 
เนื่องจากมีตําแหนงทางการแขงขันที่เขมแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในระดับเดียวกัน โดยการ
เสนอสินคาหรือบริการเดิมตอไปในตลาดเดิมเพื่อรักษาขนาดและระดับการดําเนินงานขององคกร
ในปจจุบัน  และหนาที่เดิมในชวงเวลาหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
ควรมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑและการบริการใหดียิ่งขึ้น รักษาสัมพันธภาพอันดี

อัตราการ
เจริญเติบโต 
ของตลาด 

สูง 

ต่ํา 

ต่ํา สูง 

Market share 
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ตอลูกคาที่มีอยูเดิม ไดแก สวนราชการ ตัวแทนจําหนาย ลูกคาที่เปนชาวนาทั่วไป และศูนยเมล็ด
พันธุขาวอื่นๆ โดยกลุมตัวแทนจําหนายจะไดรับผลตอบแทนจากการไดสวนลด 5–10 เปอรเซ็นต 
ควบคูกับการใหบริการพิเศษ ซ่ึงถือเปนชองทางการตลาดที่สําคัญของศูนยเมล็ดพันธุขาวชองทาง
หนึ่ง นอกจากนี้องคกร ควรหาชองทางเพิ่มจํานวนชองทาง และจํานวนลูกคากลุมเปาหมายที่มี
แนวโนมใชบริการมากขึ้น เชน โครงการพิเศษของทางราชการ หนวยงานและสถาบันการศึกษา
ของรัฐ เปนตน อยางไรก็ตามองคกร ควรจะมีการวางแผนเพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเพื่อสรางโอกาสในการดําเนินงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากนี้จากการวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัยกดดันอื่น พบวา ในระยะยาวแลวองคกร
มีความเสี่ยงจากแรงกดดันจากปจจัยภายนอกหลายปจจัย โดยเฉพาะปจจัยทางดานการแขงขัน
ทางดานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาว และอํานาจตอรองของผูจําหนายและลูกคา ซ่ึงสงผลใหการ
ดําเนินงานไมสามารถกําหนดราคา และคาบริการที่สูงขึ้นจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ 
ดังนั้น หากองคกรไมมีขอจํากัดเรื่องกฎระเบียบ และเงินทุน องคกรควรหาชองทางการขยายการ
ดําเนินงานขององคกรมุงสูกลยุทธการเจริญเติบโต เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอดและสามารถ
เติบโตไดอยางยั่งยืนตอไป 

 
กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) 
จากการวิเคราะหกลยุทธระดับองคกรของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม สามารถวิเคราะหได

วา องคกรควรวางแผนการเจริญเติบโต โดยการขยายกิจการดวยวิธีพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการ
ใหมดวยอัตราใหมภายใน 3 ป เพื่อหาโอกาสสรางผลิตภัณฑ และบริการที่สามารถตอบสนองได
ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากศักยภาพในการดําเนินงานของผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ดพันธุ การมีเครือขายพันธมิตร ของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมแสวงหาผลิตภัณฑ และ
บริการเรื่องผลิตภัณฑขาว มากขึ้น จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีการเลือกใชผลิตภัณฑใหมที่มี
ความเฉพาะตัว และตองการในสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยการสรางประสบการณที่ดีและความ
ประทับใจจะทําใหลูกคาเกิดความภักดี นอกจากนี้ องคกรสามารถใชโอกาสความไดเปรียบจาก
ทําเลที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม ในดานสภาพแวดลอม และปจจัยตางๆ และนโยบายจากภาครัฐที่มีผล
ตอการวางแผนทําการตลาด เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยไมตองผานตัวแทน
จําหนาย เนนกลุมเกษตรกรผูมีประสบการณ ผูมีกําลังซื้อสูง และเนนหนวยงานของราชการ ไดแก 
อบต.  เทศบาล  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ลวนเปนปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานผลิตและจําหนายเมล็ด
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พันธุของศูนยฯ ผูศึกษาจึงไดสรางทางเลือกในการขยายกิจการโดยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดศึกษา
ปจจัยศักยภาพในการดําเนินงาน และการแสวงหาประโยชนจากการใชโอกาสที่สนับสนุนในการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1.  องคกรผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพสูง จากการสัมภาษณและการศึกษา
จากแหลงตาง ๆ พบวา ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังไมมีผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มี
ศักยภาพในการผลิต และบริการที่มีระดับคุณภาพไดมาตรฐานในการใหบริการสูง เทากับศูนยเมล็ด
พันธุขาวเชียงใหม ซ่ึงจะสรางความแตกตางจากการประกอบการอื่นๆ  ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการดําเนินงานโดยเฉพาะผูบริหารที่มีประสบการณและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
และจําหนายเมล็ดพันธุขาวเปนอยางดี  ผูศึกษาจึงเห็นวา โอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มการผลิต และ
ขยายการกระจายเมล็ดพันธุใหสูงขึ้น โดยการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมากขึ้น เขาใจ
และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย สรางเอกลักษณเฉพาะองคกร สราง
ตรายี่หอใหเปนที่รูจักและมีช่ือเสียงดวยเอกลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรมขาวของไทย คัดสรร
พนักงานที่มีฝมือ มีทักษะ และมีคุณภาพสูง จากการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการอื่น ๆ  
หรือหนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาว การสรางวัฒนธรรมการใหบริการในองคกร 
การออกแบบสถานที่ ตกแตงสถานที่ และสรางบรรยากาศใหลูกคาเปาหมายเกิดความผอนคลาย 
ประทับใจ จนเกิดความภักดีตอองคกร ซ่ึงกลุมลูกคาเปาหมายควรเปนกลุมลูกคาทั่วไป ที่มีศักยภาพ 
มีอํานาจซื้อ และเปนกลุมลูกคาที่ยอมจายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ และบริการที่มี
คุณภาพมากกวา 

2.  การใหบริการลดความชื้น และปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว แกภาคเอกชน และเกษตรกร
ทั่วไป 

เนื่องจากปจจัยความไดเปรียบทางเทคโนโลยี ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณในการผลิต
เมล็ดพันธุ ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ประกอบกับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของชาวนาที่ใหความ
สนใจในการปลูกขาว ทําใหอาชีพผลิตเมล็ดพันธุขาวมีความนาสนใจ เมื่อพิจารณาถึงความ
ไดเปรียบทางเทคโนโลยี และการขยายตัวของธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุขาวในจังหวัดเชียงใหม จึง
วิเคราะหไดวา องคกรมีโอกาสในการขยายกิจการทางดานการใหบริการลดความชื้นเมล็ดพันธุ และ
ปรับปรุงเมล็ดพันธุขาวแกภาคเอกชน และเกษตรกรทั่วไป ควบคูไปกับการผลิต และจําหนายเมล็ด
พันธุขาวคุณภาพสูง ซ่ึงเปนการใหบริการที่ครบวงจรมากขึ้น สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 
และยังเปนการสรางโอกาสในการสรางเครือขายเชื่อมโยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเมล็ด
พันธุขาวมากยิ่งขึ้น 

  



  
58 

3.  ใหบริการตรวจวิเคราะห และตรวจสอบผลิตภัณฑขาว 
เปนการรวมมือกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาวรายอื่นๆ ในการผลิตเมล็ด

พันธุขาวที่มีคุณภาพสูง เพื่อกระจายเมล็ดพันธุดีสูเกษตรกรไดตามเปาหมายของรัฐบาล คือ 1 ลาน
ตันตอป ในกิจการนี้ภาครัฐบาลเพียงฝายเดียวไมมีกําลังการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุได จึงตอง
อาศัยศักยภาพในการผลิตจากพันธมิตร กับองคกรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การใหบริการ
วิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการรายอื่นๆ จะสงผลใหเมล็ดพันธุ
ขาวที่มีคุณภาพสูงกระจายสูเกษตรกรควบคูไปกับเมล็ดพันธุดีของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

4.  ศูนยบริการใหขอมูลขาวสารชาวนา 
เนื่องจากชาวนาเปนผูผลิตขาวเพื่อไวบริโภคและจําหนาย เปนรายไดดําเนินชีวิต ซ่ึงศูนย

เมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยบริการชาวนาขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับชาวนาใน
สวนของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และจังหวัดแมฮองสอน ในภารกิจหลักดังนี้ (1) คลินิกขาวชาวนา 
เพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะหดิน ปุย น้ํา ศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ (2) หองสมุดชาวนา ใหบริการ
ขอมูลทางวิชาการ การผลิต การตลาด ราคาพืชผล  (3) ศูนยถายทอดความรูสูชาวนา มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู  การสาธิต (4) ศูนยประสานงาน
ชวยเหลือชาวนา ไดแก การจดทะเบียนคํารับรองที่เกี่ยวกับชาวนา รับรองระบบการผลิตขาที่ถูกตอง
และเหมาะสม (GAP) การรับรองคุณภาพขาวในระบบ Q seed และ Q grain  (5) ใหบริการ
อินเตอรเน็ตชาวนา เปนการเพิ่มโอกาสใหชาวนาไดเรียนรูและเขาถึงเทคโนโลยีทางอินเตอรเน็ต (6) 
จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่บริการชาวนา 

 ภารกิจที่เกี่ยวของกับชาวนาเหลานี้ คือ ภารกิจที่เกี่ยวของกับลูกคาของศูนยฯ ในเวลา
เดียวกัน เนื่องจากชาวนาในพื้นที่โดยรอบสวนใหญก็เปนลูกคาของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
การใหบริการชาวนา คือ การใหบริการลูกคา การคลี่คลายแกไขปญหาใหกับลูกคาเปนชองทางที่
สําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาอันจะนําไปสูความภักดีตอองคกรในที่สุด 

 
 4.3.3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  

วิสัยทัศนองคกร 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและการใหบริการเปนเลิศเปนที่พึ่งพอใจของลูกคา และรักษา

สมดุลของผลประกอบการดานการเงินขององคกร 
 
 
 พันธกิจ 
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1.  พัฒนากระบวนการผลิต และใหบริการทางดานเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพ เปนที่พึง
พอใจสูงสุดของผูบริการ ภายใตการบริการตนทุนที่ต่ํา  

2.  พัฒนาระบบการตลาด และการกระจายเมล็ดพันธุใหมีความเขมแข็ง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตลาดโดยเฉพาะชวงตนฤดูการผลิต  

3.  พัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีฝมือและทักษะในการดําเนินงานการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
และผลการบริการมีคุณภาพสูง 

4.  พัฒนาขอมูลขาวสาร สารสนเทศ เพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจในการดําเนินงานของ
องคกร 

เปาหมาย  
1.   มีกําไรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช ปละไมต่ํากวารอยละ 5 ของคาใชจาย 

- โดยการเพิ่มยอดการจําหนายเมล็ดพันธุขึ้นรอยละ 10 ในป 2552 รอยละ 20 ในป 
2553 รอยละ 30 ในป 2554   

2.   ผูรับบริการมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและการบริการมากขึ้น 
- ดัชนีระดับความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑและการใหบริการ โดยใหมีการ
ประเมินผลปละ 2 คร้ัง 

3.   สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพสูงกวามาตรฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ   ปละไมต่ํากวารอยละ 90 ของเปาหมาย และเครือขายธุรกิจไดรับการสงเสริมพัฒนา 

- ระดับความสําเร็จของการสํารวจผลการใชเมล็ดพันธุดีของชาวนาในพื้นที่เปาหมาย
ใหม จํานวน 2 แหลงในป 2552 และจํานวน 3 แหลงในป 2553 สวนในป 2554 
จํานวน 4 แหลง 

4.   องคกรเกษตรกร ภาคเอกชน และชาวนากาวหนา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการ
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวอยางเปนระบบ 

-โดยวัดจากจํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมรวมกับองคกรทองถ่ิน  และดัชนีจํานวน
ผูรับบริการของศูนยบริการชาวนา 

5.  บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพชวีิตที่ดีและมีความสุข 
- มีจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/ การสัมมนา/ การสอนงาน รอยละ 80 ในป 

2552 รอยละ 90 ในป 2553 และมีจํานวนผูไดรับการฝกอบรมครบทั้งหมดในป 2554    
 
 

6.  องคกรมีการบริหารจัดการที่เปนเลิศและมีภาพลักษณที่ดีไดรับการยอมรับ 
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- การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร เพื่อใหเปนที่ประทับใจแกลูกคา 
จะตองกระทําอยางตอเนื่อง  

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร มีการประเมินวัดผลระดับความสุขของ
บุคลากร เพื่อพัฒนาระดับความสุขของบุคลากรใหเพิ่มขึ้น 

- ระดับการยอมรับของผูเกี่ยวของตอองคกร โดยการวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ มีการเผยแพรกิจกรรมสําคัญที่กวางขวาง และบูรณาการ
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น    

7.  ชาวนามีโอกาสใชเมล็ดพนัธุขาวพันธุดมีีคุณภาพอยางทั่วถึง 
- โดยวัดจากการพัฒนาชองทางการกระจายเมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและถึง
มือลูกคาอยางรวดเร็ว  

 

4.3.4  การวางแผนกลยุทธระดับองคกร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ
องคกร เพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตขององคกร 

การวางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
จากประเด็นปญหาและผลสรุปผลการดําเนินงานทําใหสามารถมองเห็นทิศทางการผลิตวา

มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 4,000 ตันตอป (แผนการผลิต ป 2552) อัตราการเติบโตของตลาด
จากความสามารถในการขายมีระดับคอนขางคงที่ โดยมียอดจําหนายประเภทจําหนายเองในชวง 
900-1,200 ตันตอปหรือเฉลี่ยรอยละ 7-10 ของความตองการเมล็ดพันธุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ 
แตถาดูยอดรวมชองทางการจําหนายการโอนและและจําหนายเฉพาะกิจทําใหมียอดจําหนายในชวง 
1,400-2,600 ตันตอป (รูปที่ 4.5)    
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                                        รูปท่ี 4.5 สภาวะการผลิตเมล็ดพันธุในชวงป 2548-2550 

สวนผลการดําเนินงานดานการเงินเห็นไดวา มีรายไดจากการขายเมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุ
ขยาย เมล็ดพันธุจําหนาย และขายเมล็ดพันธุคัดออกใชประโยชนได  และมีคาใชจายจากตนทุนขาย
เมล็ดพันธุ สวนลดจาย คาไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ทําใหผลการดําเนินงานมีรายจายสูงกวารายได 
หรือขาดทุน 4,091,908.03 บาท เนื่องจากมีคาใชจายสวนลดจาย 5-10 เปอรเซ็นต เปนสวนใหญ  
(รูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7) 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงรายรับรายจาย 
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รูปท่ี 4.7 แนวโนมการขายเมล็ดพันธุในชวง 2548-2550 
 
 ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาจําเปนตองยกระดับเสนระดับยอดขายใหสูงขึ้น โดยการเพิ่มยอดขาย

เนนในสวนที่ขายเองใหมากขึ้น ตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไปเพื่อลดตนทุนเพื่อใหอัตรากําไรสุทธิ
ตอตนทุนสูงขึ้นเพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

 สวนประสมทางการตลาดและบริการ 7 Ps 1.ผลิตภัณฑ (Product) 2.ราคา (Price) 3.ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5.บุคคล (People) จึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่องคกรจะตองระลึกอยูเสมอก็คือการประสานสอดคลองกันของสวนประสมการตลาดตางๆ ซ่ึงเรา
มักจะมองวาการตลาดมักจะเนนความสําเร็จในกิจกรรมการขายตัวสินคาสําเร็จรูปเปนหลัก ดังนั้น
สวนประสมการตลาดและบริการ 7Ps จึงมุงเนนใหเขากับการตลาดสินคาเปนหลักเพียงอยางเดียว 
ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหการตลาดบริการไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร การบริการมีลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากสินคาโดยทั่วไปคือบริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองไดและขึ้นกับ
ระยะเวลาเปนหลัก ดังนั้นสวนประสมการตลาดและบริการจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ 
ที่เพิ่มขึ้นจากสวนประสมทางตลาดของสินคาโดยทั่วไป  

1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ มวลรวมของอรรถประโยชน (A bundle of utilities) ซ่ึง
ประกอบไปดวยลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑและบริการตางๆ ที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ จากคํานิยาม
นี้จะเห็นไดวามวลรวมของอรรถประโยชนประกอบดวยความพอใจทางดานวัตถุและสังคมจิตวิทยา
ที่ผูซ้ือจะไดรับเมื่อเขาทําการซื้อผลิตภัณฑที่ผูขายจัดหามาขายใหรวมถึงบริการที่เกี่ยวของ  

ผลิตภัณฑทั้งหมด (The total product) จะประกอบดวยองคประกอบ 5 ระดับดังตอไปนี้ 
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2545) 
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ผลประโยชนหลัก (Core benefit) หมายถึง ผลประโยชนหรือบริการพื้นฐานหมายถึงลูกคา
ตองการอยางแทจริงจากการซื้อผลิตภัณฑ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาว กข 6 ขาวสันปาตอง 1 เปนผลิตภัณฑหลัก ผลประโยชนที่แทจริงที่ลูกคา
ตองการคือขาวจะตองมีความงอกอยูในมาตรฐานคุณภาพ มีความแข็งแรงและที่สําคัญจะตองมี
ความบริสุทธิ์ในสายพันธุ เมื่อซ้ือไปปลูกแลวจะไมมีการปนพันธุเกิดขึ้นในแปลงผลิตของชาวนา 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมตองปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของลูกคา มีดังนี้ 

1. พัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุใหมีความเขมแข็ง อบรม และใหความรู
ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหเมล็ด
พันธุมีมาตรฐานคุณภาพตั้งแตเร่ิมตนการผลิต  

2. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุในทุกขั้นตอนการผลิตโดยใชดัชนี
คุณภาพเมล็ดพันธุเปนตัวช้ีวัด  

- เมล็ดพันธุหลักที่ใชทําแปลงขยายพันธุจะตองผานมาตรฐานคุณภาพดานพันธุ
ปนหรือเมล็ดอื่นๆ  

- แปลงผลิตเมล็ดพันธุในไรนามีความเขมงวดตั้งแตการเตรียมดิน การเตรียม
แปลงกลา การปกดํา การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จะตองมีกระบวนการควบคุมคุณภาพเขาไป
เกี่ยวของทุกขั้นตอน  

- การจัดซื้อเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกรตองสุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพ
เมล็ดพันธุอยางละเอียดเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่ซ้ือคืนผานมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุที่แทจริง 

- การผลิตเมล็ดพันธุในโรงงานจะตองมั่นใจถึงความสะอาดในสายการผลิต 
จะตองไมมีการปะปนพันธุเกิดขึ้นโดยใชกิจกรรมควบคุมคุณภาพเขาไปจับตั้งแตกอนผลิต ระหวาง
การผลิต และหลังการผลิต เพื่อใหมั่นใจไดวาเมล็ดพันธุดีพรอมจําหนายมีความถูกตองครบถวน 
ทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ เพื่อนําคุณคาสูงสุดไปสูลูกคา 

ผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic product) เปนสิ่งที่นักการตลาดสรางขึ้นมาโดยการเปลี่ยน
ผลประโยชนหลักใหมาอยูเปนรูปธรรมที่สามารถนําเสนอและตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของลูกคาได จากแบบสัมภาษณพบวา ลูกคามีความตองการเมล็ดพันธุที่บรรจุในบรรจุภัณฑ
หลากหลายขนาดไดแก 30 กิโลกรัม  20 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการนําไปใชปลูกไดพอดีกับ
พื้นที่ของเกษตรกร จึงตองมาพิจารณาสายการผลิต ในระดับนโยบายใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาเพื่อสรางความประทับใจและความภักดีตอไป 
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ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected product) คือส่ิงที่ลูกคาโดยทั่วไปคาดหวังวาจะตองไดรับ
เมื่อซ้ือเมล็ดพันธุขาว จะตองบรรจุในถุงที่สวยงาม มีรายละเอียดกํากับชัดเจน มีการคัดและทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุอยางดีผานการคลุกสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืชและจะตองมีน้ําหนัก
ครบถวนตามที่ระบุ ศูนยเมล็ดพันธุขาวจะตองจะตองจัดทํา One day cut out เพื่อเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของผลิตภัณฑทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อสนองความคาดหวังของลูกคา 

ผลิตภัณฑเสริม (Augmented product) คือส่ิงที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมมีความแตกตางจากเมล็ดพันธุของผูประกอบการรายอื่นๆ มีการเพิ่มคุณคาใหเมล็ดพันธุ
ขาวที่เหนือกวา โดยมีการบริการจัดสงใหถึง Distribute Center ที่ไดจัดไว และบริการความรูทาง
วิชาการ 

ผลิตภัณฑที่เปนไปได (The potential product) คือคุณประโยชนหรือคุณคาเพิ่มที่สามารถ
เพิ่มเติมเขาไปในเมล็ดพันธุขาวไดในอนาคต โดยที่ลูกคาที่มาใชบริการซื้อเมล็ดพันธุขาวจะมี
ความรูสึกประทับใจและประหลาดใจเปนอยางยิ่ง ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจัดใหมีศูนยบริการ
ชาวนา ใหเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อบริการลูกคาและชาวนา มีการรับปญหา ขอคิดเห็นและ
รับแกไขปญหา รวมท้ังยังจัดใหมีศูนยสาระสนเทศ มีอินเตอรเน็ตสําหรับชาวนา มีหองสมุดและมี
คลินิกเกษตร บริการลูกคาแบบบูรณาการเพื่อสรางความแตกตางและความประทับใจใหเกิดขึ้น  

2. ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของเมล็ดพันธุขาวในรูปเงินตรา ราคาเปน
องคประกอบหนึ่งของสวนประสมทางดานการตลาด ที่สามารถทําการควบคุมได การตัดสินใจของ
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมในเรื่องราคากระทบตอยอดขายและกําไรขององคกรดวย ความเดน
พิเศษของเมล็ดพันธุขาว การสงเสริมการจําหนายที่ดีเลิศ อาจจะมีความสําคัญกวาราคาในบางกรณี 
อยางไรก็ดีในการพัฒนาสวนผสมทางการตลาดนั้น องคกรไมอาจที่จะละเลยเรื่องของราคาไดเลย 
บางครั้งราคาอาจจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งดวยซํ้าไป ซ่ึงในการตั้งราคาจะตองมีความสอดคลองกับกล
ยุทธการตลาดอื่นๆ การตัดสินใจในดานราคามีผลกระทบตอทุกๆสวนของสวนประสมการตลาด
บริการ ไมวาจะเปนการเลือกชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและพนักงานผู
ใหบริการเปนตน  

วัตถุประสงคในการตั้งราคาเมล็ดพันธุมีดังนี้ 
- เพื่อความอยูรอด (Survival) ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ศูนยจะตองตั้งในราคาที่

คอนขางต่ําเพื่อใหมียอดจําหนายสูง เพียงพอที่จะสามารถอยูรอดได 
- เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนองคกรของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยไมหวังผลกําไร มี

การตั้งราคามาจากสวนกลางเปนผูกําหนด อาจจะไมสอดคลองกับราคาจําหนายที่เปนจริงใน
ภูมิภาค การตั้งราคาเพื่อใหไดกําไรสูงสุดจะตองตั้งราคาคอนขางสูง โดยคิดจากสวนตางของตนทุน
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ใหอยูในระดับสูงสุดเพื่อใหมั่นใจวาสามารถทํากําไรสูงสุดในชวงเวลาหนึ่ง ผลจากการศึกษาพบวา
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีตนทุนที่คอนขางสูง ทําใหสวนตางระหวางตนทุนและกําไรต่ําจึงมี
ขอเสนอใหมีการบริหารตนทุนและลดตนทุนใหต่ําที่สุด เพื่อสรางใหเกิดกําไรสูงสุด 

- เพื่อยอดขายสูงสุด (Sale maximization) เปนการตั้งราคาต่ําเพื่อใหเพิ่มยอดขายกสูงสุด 
เปนการตั้งราคาที่ต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มสวนครองตลาดใหมากที่สุด 

- เพื่อสรางภาพลักษณ (Prestige) เปนการตั้งราคาสูงเพื่อตองการสรางภาพลักษณใหเห็นวา
เปนเมล็ดพันธุขาวที่มีความพิเศษและทําใหผูซ้ือเขาใจวานาจะมีคุณภาพสูงตามไปดวย ดังนั้นจึง
ตองวางตําแหนงบริการไวในระดับที่สูง เพื่อใหเกิดความเปนเอกลักษณที่มีความโดดเดนไมเหมือน
ใคร (Exclusive) 
 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ วิธีการนําเมล็ดพันธุขาวไปสูมือของลูกคา หาก 
วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใช
ขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวากลุมเปาหมายคือใคร เมล็ดพันธุขาวของ
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมอาจจะอยูในสภาพที่เรียกวา ดีที่สุดในโลก ไดแตก็จะมีประโยชนตอ
ผูบริโภคนอยมากถามันมิไดอยูในสถานที่ (Where) ที่เขาตองการมันและในเวลา (When) ที่ตองการ
มัน ดังนั้นชองทางการจัดจําหนายจึงมีความสําคัญมากในทางการตลาดเพื่อที่จะกอใหเกิด
อรรถประโยชนทางดานเวลา สถานที่และความเปนเจาของ (Time, place, and possession utilities) 
ชองทางการจัดจําหนายเกี่ยวของกับการทําใหเมล็ดพันธุขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเคลื่อน
ตัวไปยังจุดที่มีการซื้อ ซ่ึงเปนการสรางอรรถประโยชนดานสถานที่ขึ้น  

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับชองทางจําหนาย ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดคํานึงถึง
หลักเกณฑ 2 ประการคือ 

- การเขาถึงได (Accessibility) หมายถึงความงายและความสะดวกสบายในการซื้อ
เมล็ดพันธุและการรับบริการจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ซ่ึงสินคาและบริการจะเกิดขึ้นพรอม
กันในขณะที่ลูกคาซื้อเมล็ดพันธุจะมีบริการใหความรู คําแนะนํา ใหความประทับใจ และเกิดคุณ
คาสูงสุดได 

- ความพรอมที่จะใหบริการได (Availability) หมายถึง ระดับความพรอมในการ
ใหบริการกับลูกคา ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถซื้อหรือใช หรือรับบริการไดในสถานที่และเวลาตามที่
ลูกคาตองการเสมอโดยที่ศูนยจะตองมีเมล็ดพันธุพรอมจําหนายและใหบริการจําหนายเมล็ดพันธุ
ตลอดเวลาไมวาจะเปนชวงพักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
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2.  สถานที่ตั้งสําหรับการใหบริการ  
- ดานการรับบริการ ณ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

โดยจะตองคํานึงถึงความสะดวกของลูกคาในการมารับบริการเปนหลักและคํานึงถึงทําเล
ที่ตั้งของคูแขงขันมาประกอบพิจารณาดวย จากผลการสัมภาษณพบวาลูกคาสวนใหญไมสะดวกที่
จะเดินทางมาซื้อเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม จึงจําเปนตองซื้อจากผูประกอบการรายอื่นที่สะดวกวา จึงมี
ขอเสนอแนะวาศูนยควรจะตองมีสาขาใหบริการ (Distributor center) มากกวา 1 แหง  

3.  ชองทางในการนําเสนอสินคาและบริการ (Channel) ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมี
ทางเลือกในการกําหนดชองทางการจําหนายดังนี้ 

-  ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 1 สามารถซื้อสวนลดได 5 เปอรเซ็นต 
-  ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 2 สามารถซื้อสวนลดได 10 เปอรเซ็นต 
-  ลูกคาทั่วไป 
-  สวนราชการไดแก อบต. และเทศบาล 
- โครงการของรัฐบาล 
-  จําหนายเพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ 
-  โอน 
-  จําหนายเฉพาะกิจ 

จากการศึกษาผลการดําเนินงาน ชองทางที่มีการกระจายเมล็ดพันธุไดมากที่สุดคือผาน
ตัวแทนจําหนาย ประมาณรอยละ 37 อันดับสอง คือ ตัดโอนใหศูนยอ่ืนเปนผูจําหนายประมาณ รอย
ละ30 อันดับสามคือ จําหนายเฉพาะกิจประมาณรอยละ 23 ซ่ึงชองทางหลักดังที่กลาวไปแลวทําให
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดกําไรต่ําเพราะมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานสูง ชองทางที่
ศูนยสนใจมากที่สุดก็คือลูกคาทั่วไปจากสถิติ 3 ปยอนหลังมาปริมาณเพียงรอยละ 6 แตเปนกลุม
ลูกคาที่ซ้ือขายในราคาเต็มทําใหศูนยไดรับกําไรจากการดําเนินงานสูงที่สุด 
 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงเมล็ด
พันธุขาว เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมลด็
พันธุขาวเชียงใหม  วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเร่ืองคาใชจาย แลวควรดูเร่ืองการเขาถึง
กลุมเปาหมายดวย ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย มีวัตถุประสงคเพื่อ
เตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเมล็ดพันธุขาวและทําใหเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  จากผลการศึกษาการ
ดําเนินงานพบวามีปญหาดานการประชาสัมพันธดังนี้ 
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- การรับรู ลูกคาสวนใหญไมคุนเคยกับชื่อองคกร ศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เมื่อ
เทียบกับชื่อเดิมศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 เชียงใหม ทําใหลูกคาเมล็ดพันธุขาวมีความสับสนดานขอมูล
ผลิตภัณฑ เนื่องจากลูกคายังยึดภาพลักษณศูนยวิจัยขาวเชียงใหม วาเปนผูผลิตและจําหนายเมล็ด
พันธุขาว  และจากการสัมภาษณการรับรูขอมูลผลิตภัณฑและบริการของศูนยฯสวนใหญรับรูจาก
เจาหนาที่ของศูนยฯ รองลงมาคือคนใกลบานจะเห็นไดวาหากการประชาสัมพันธไมครอบคลุม
ทั่วถึงจะทําใหชาวนาพลาดโอกาสไดใชเมล็ดพันธุดีในการทํานา ซ่ึงเทากับวาศูนยฯสูญเสียโอกาสมี
รายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุนั่นเอง 

-  ขาดงบประมาณดานการประชาสัมพันธในการจําหนายเมล็ดพันธุอยางตอเนื่องทํา
ใหกิจกรรมการผลิตดานการตลาดยังไมไปถึงผูบริโภค ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายฐานลูกคาใหม
ในเขตพื้นที่ใหมซ่ึงจะสงผลใหผูประกอบการรายอื่นหรือผูแขงขันรายใหมเสนอขายผลิตภัณฑได
กอนทําใหอํานาจการสั่งซื้อของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของศูนยฯ ลดลง 

ดังนั้นเครื่องมือที่สําคัญที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองนํามาใชในการสื่อสารทาง
การตลาดประกอบดวย 

1.  โฆษณา (Advertising) เปนการติดตอระหวางศูนยเมล็ดพันธุขาเชียงใหมกับลูกคาโดย
ไมไดใชบุคคลตองทําการโฆษณาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและตองประสานกับสวนประกอบ
อ่ืนทางการตลาดโดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 

- ทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการ (Awareness) โดยมีเปาหมายอยูที่ Brand recall 
- ทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางระหวางบริการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม

กับผูประกอบการรายอื่น 
2.   การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) การขายโดยใชพนักงานขายจะเกี่ยวของกับ

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคาซึ่งมีสวนในการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
นับวามีความสําคัญเปนสวนหนึ่งของบริการ การขายโดยใชพนักงานจัดวาเปนขอดีกวาการสงเสริม
การตลาดเนื่องจากผูที่ทําหนาที่ขายและใหบริการสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานไดและ
พนักงานขายยังสามารถพัฒนาระดับความสัมพันธระหวางลูกคากับพนักงานขายใหสูงขึ้นไดและ
เปนการชวยสรางโอกาสในการขยายบริการอื่นเพราะมีการติดตอใกลชิดกันระหวางพนักงานกับ
ลูกคา ซ่ึงพนักงานขายสามารถสรางความไววางใจใหลูกคาได ศูนยจะตองวางกระบวนการขายดังนี้  

- ระบุถึงผูที่คาดวาจะเปนผูมุงหวัง (Target prospect identification) 
- การวางแผนเยี่ยมเยือนลูกคา (Sales call planning) 
- การเตรียมการเสนอขาย (Preparation of presention) 
- การขจัดขอโตแยง (Handling objection) 
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- สรุปการขาย (Closing sales) 
3.   การสงเสริมการขาย (Sale promotion) จะมุงเนนไปยงักลุมเปาหมาย 3 กลุมดังนี้ 

- ลูกคา (Customer) เครื่องมือการสงเสริมการขายที่นยิมใชกับลูกคา ไดแก  
- การเสนอบริการใหเปลา (Free offer) โดยการจัดบริการเครื่องมืออุปกรณที่

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาเกาในการประกอบอาชีพเชนเครื่องนวดขาว เครื่องลดความชื้น
เมล็ดพันธุขาวแบบเคลื่อนยายได 

- การแจกสินคาใหเปลา (Samples) จัดเมล็ดพันธุขาวตัวอยางใหกับลูกคาราย
ใหมเพื่อใหทดลองใชเปนการสรางความคุนเคยกับผลิตภัณฑ 

- การสาธิต (Demonstration) ในพื้นที่ที่ยังไมเคยมีการใชบริการเมล็ดพันธุจาก
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองประสานงานกับบุคคลในทองถ่ินเพื่อจัดแปลงสาธิตใหบุคคล
เปาหมายในพื้นที่นั้นไดรูจักสินคาและบริการของศูนยมากขึ้น 

- การใหบตัรสงเสริมการขาย (Coupons) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมเคยไดใชมาแลวและจําเปนยังตองใชตอไป 

- การคืนเงิน (Cash refund) กิจกรรมนี้ปจจุบันนิยมใชกับธุรกิจสมัยใหมเพื่อ
สรางความประทับใจใหลูกคา โดยทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะมีการคืนเงินใหจํานวนหนึ่ง
ใหเมื่อลูกคาซื้อเมล็ดพันธุในจํานวนหนึ่งจํานวนที่กําหนด 

- คนกลาง (Intermediaries) โดยเครื่องมือที่ใชสงเสริมคนกลางหรือตัวแทนจําหนาย
ไดแก 

- สินคาใหเปลา (Free goods) 
- การใหสวนลด (Discount) 
- การแขงขันการจัดจาํหนาย (Distribution contests) 
- การใหรางวลั (Awards) 

- พนักงานขาย (Sales force) มีเครื่องมือการสงเสริมการขายที่นิยมใชกบัพนักงานดังนี้ 
-  การใหเงินพเิศษ (Bonus) ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับพนักงาน 
-  การใหรางวลั (Awards) 
- การแขงขันและรางวัลพิเศษสําหรับพนักงานขายที่มีผลงานดีเยี่ยมที่สุด

(Contests and prize for best performer) 
4.  การประชาสัมพันธ (Public Information) เปนการประชาสัมพันธแผนงานที่จะตอง

กระทําอยางตอเนื่องเพื่อสรางและรักษาภาพลักษณ (Image) และความเขาใจอันดีระหวางศูนยและ
ลูกคา งานสําคัญของการประชาสัมพันธ มีดังนี้ 
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- การสรางและรักษาภาพลักษณขององคกร 
- การสนับสนนุกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอื่นๆ 
- การแกไขปญหาหรือเร่ืองตางๆ ที่จะมีผลเสียตอองคกร 
- การเสริมสรางตําแหนงทางการตลาดใหแข็งแกรง 
- การสนับสนนุบริการใหม ๆ ที่องคกรนําเสนอ 
เครื่องมือที่สําคัญในการประชาสัมพันธมดีังนี ้
- ส่ิงพิมพตางๆ (Publications) ไดแก ขาวสารเผยแพรขาวสาร รายงานประจําป แผน

พับ โปสเตอร บทความในนิตยสารหรือส่ิงพิมพ รายงานสําหรับพนักงาน 
- การสรางกิจกรรมพิเศษ (Events) ไดแก การจัดประชุมมวลชน การจัดสัมมนา การจัด

แสดงปาฐกถา การใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ 
- การใชสัญลักษณหรือตราขององคกร (Symbols/ Logos) โดยใชตรารูปแมโพสพ

แทนรูปพระพิรุณทรงนาคเพื่อเปนการตอกย้ําตราสัญลักษณของกรมการขาว 
- การจัดนิทรรศการ (Exhibitions) ศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหมจะตองใหความรวมมอื

ในการเขารวมจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานอื่นๆ  
5.  การตลาดทางตรง (Direct marketing) เครื่องมือที่สําคัญของการตลาดทางตรงมีดังนี้ 

-  การโฆษณาทางไปรษณยี 
-  การสั่งซื้อเมล็ดพันธุขาวทางไปรษณยี 
-  การโฆษณาที่มีการกระตุนใหมกีารตอบสนองทันที 
-  การตลาดทางโทรศัพท 

-   การตลาดโดยใชส่ืออีเล็คทรอนิคส 
5.   บุคคล (People) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในกานําเสนอบริการ

ใหกับลูกคามีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาซึ่งบุคคลในที่นี้หมายถึงพนักงานของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหม ลูกคาหรือผูที่มาใชบริการและคนอื่นๆ ที่รวมอยูในสิ่งแวดลอมของการบริการ โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 
 - การฝกอบรม (Training) ทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจําเปนตองมีการฝกอบรม
พนักงานใหมีความรูและทักษะในการใหบริการเพื่อใหการบริการมีคุณภาพเปนเลิศ โดยการ
ฝกอบรมนั้นควรทําตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึงระดับพนักงานผูใหบริการ 
 - การเปนพี่เล้ียง (Mentoring) ผูบริหารตองใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแก
พนักงานขาย  เพื่อใหสามารถแกปญหา ตัดสินใจ  และทํางานเปนทีมไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 - การฝกสอน (Coaching) เปนการใหกําลังใจพนักงานและคอยชี้แนะใหพนักงานเกิด
การเรียนรูจากขอผิดพลาดและความสําเร็จที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางสูความสําเร็จตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว 
 - การจัดการกับลูกคาที่สรางปญหาใหกับกิจการ ไดแบงลูกคาที่แสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและสรางปญหาใหกับองคกรไว 5 ประเภท รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการลูกคา
แตละประเภท ดังนี้ 
 - ลูกคาที่ชอบเอาแตใจตัวเอง ไรเหตุผล ไมสนใจนโยบายของกิจการ ไมมีความเกรงใจ
ลูกคาคนอื่น การจัดการกับลูกคาประเภทนี้คือ พนักงานที่เกี่ยวของตองไมรูสึกวาลูกคามาทําลาย
ความเชื่อมั่นในตนเองของเราไปและในเวลาเดียวกันตองพยายามหาอุบายที่แยบคายในการ
ตอบสนองตอความตองการลูกคาคนนั้น โดยมีการกลาวอางคําที่นาฟงเพื่อเอาใจลูกคาคนนั้นเปน
ตนวา สําหรับคุณโดยเฉพาะ ผมสามารถทําสิ่งตอไปนี้ใหคุณได 
 -  ลูกคาที่หยาบคาย ลูกคาประเภทนี้เมื่อไมไดอยางที่ตองการจะพูดจาเสียงดังแสดง
กิริยากาวราวและพูดคําหยาบ วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้โดยพยายามกันลูกคาประเภทนี้ออกไปใน
สถานที่อ่ืน หลังจากนั้นไมควรใหความสนใจในคําพูด คําหยาบ และพยายามหาสาเหตุของปญหา
ลูกคามาดําเนินการแกไขตอไป 
 - ลูกคาเจาอารมณ ลูกคาประเภทนี้มักแสดงอารมณคลายเด็ก จะระบายอารมณออกมา
ดวยการกรีดรองเสียงดังและจะโกรธมากเมื่อไมไดรับในสิ่งที่เขาตองการ วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้ 
ตองกันลูกคาประเภทนี้ออกแลวจึงใหลูกคาไดมีโอกาสระบายอารมณออกมาเต็มที่จนคอยสงบลง 
และพยายามหาสาเหตุของปญหาที่ลูกคาไมพอใจมาดําเนินการแกไขตอไป 

- ลูกคาจอมเผด็จการ ลูกคาประเภทนี้ชอบคิดวาตนอยูในฐานะที่เหนือกวาพนักงาน
หรือผูบริหารขององคกร ซ่ึงมักจะสอนพนักงานอยางละเอียดทุกขั้นตอนวาพนักงานคนนั้นจะตอง
ทําอยางไร วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้คือตองบอกกับลูกคาอยางตรงไปตรงมาวา สามารถที่จะทํา
อะไรไดบางและควรจะทําตามขอเรียกรองของลูกคาเพื่อสรางความประหลาดใจใหกับลูกคาเพื่อให
สามารถยุติความขัดแยงได 

- ลูกคาประเภทหัวหมอ ลูกคาประเภทนี้มักไมตองการจายเงินเพื่อซ้ือสินคาและบริการ
และพยายามหากลอุบายตางๆ มาเปนขออางเพื่อการรับคืนสินคา วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้คือ 
จะตองทําใจยอมรับขอเรียกรองของลูกคาหรือไมก็พยายามติดตามดูพฤติกรรมของลูกคาคนนั้น 
หรืออาจจําเปนตองใชกฎหมายแตตองระมัดระวังเพราะจะกลายเปนการลงโทษลูกคาที่ดีของ
กิจการอยางรูเทาไมถึงการณ 
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6.   กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับขั้นตอนวิธีการ งานประจํา และ
งานตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ใหกับลูกคา ซ่ึงกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวเชียงใหม ดังนี้ 

- ชวยใหตนทนุในการดําเนนิงานลดลง 
- ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธในการวางตําแหนงบริการ

สินคาและบริการ 
- ชวยใหพนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากยิ่งขึน้ 
- ชวยใหกิจการมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
- ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกจิตามเปาหมาย  

 กระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสําหรับลูกคา ดังนี ้
- ลูกคามักมองวากระบวนการเปนสวนหนึง่ของบริการดวย 
- กระบวนการใหบริการที่ดทีําใหลูกคาไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ทําใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น 
 

7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมตางๆ ที่สามารถ
มองเห็นและรับรูไดและใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ โดยสามารถแบงออกไดเปน 2  
ประเภทดังนี้ 
 1. ภูมิทัศนบริการ (Servicescape) หมายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับสถานที่ในการใหบริการ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองจัดสภาพแวดลอม
ภายนอก เชน การออกแบบและรูปลักษณภายนอกของตัวอาคาร ปายบอกทางเขาสถานบริการ ปาย
ช่ือของกิจการและที่จอดรถ รวมทั้งศูนยยังตองจัดสภาพแวดลอมภายในเชนการออกแบบและ
ตกแตงภายในอาคาร อุปกรณในการใหบริการ ปายบอกทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศ
ภายในตัวสถานที่ใหบริการ 
 2.   ส่ิงที่จับตองไดประเภทอื่น (Other tangibles) ที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมที่ชวย
ในการสื่อสารกับลูกคา เชน นามบัตร เครื่องแบบ และการแตงกายของพนักงาน เอกสารแผนพับตางๆ  
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ตารางที่ 4.15 กลยุทธตลาดโดยใชหลัก 7Ps 
 

7Ps กลยุทธท่ีเก่ียวของ 

1. ผลิตภณัฑ (Product) 
- เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
- เมล็ดพันธุขาว กข 6 
- เมล็ดพันธุขาวสันปาตอง 1 

เมล็ดพันธุ จะตองมีมาตรฐานคุณภาพในดานความงอก ความ
แข็งแรง ความบริสุทธิ์ในสายพันธุ (จะตองไมมีพันธุปน) เมื่อ
ลูกคาซื้อแลวสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของ
ลูกคาได ไมทําใหเกิดความผิดหวัง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ
ดังนี้ 

- พัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง มีความรู และมี
กระบวนการผลิตที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

- พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุทุกขั้นตอนการผลิต 
- กระบวนการจัดซื้อเมล็ดพันธุคืนตองทําอยางถูกตอง โดย
ใชประเด็นคุณภาพเปนตัวจับที่สําคัญ 

- การผลิตเมล็ดพันธุในโรงงานจะตองผานระบบ QC ที่
เขมขน เพื่อไมใหเกิดขอดอยของผลิตภัณฑ 

- ผลิตภัณฑจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาใน
เร่ืองของขนาดบรรจุภัณฑ 

 
 - สนองความคาดหวังของลูกคา เมล็ดพันธุจะตองบรรจุอยู

ในภาชนะบรรจุภัณฑที่สวยงาม มีรายละเอียดกํากับที่
ชัดเจน ผานการคัดและทําความสะอาดเปนอยางดี และ
ผานการคลุกสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช 

- มีการบริการเสริมโดยการบริการจัดสงในเงื่อนไขที่
กําหนดและมีการบริการทางความรูวิชาการ 

- สรางความประทับใจ และประหลาดใจแกลูกคา โดยใช
ศูนยบริการชาวนาเปนหนวยงานบริการลูกคาและชาวนา 

2. ราคา (Price)  
- ขาวขาวดอกมะลิ 105 จําหนาย
ในราคากิโลกรัมละ 22 บาท 
- ขาวกข 6 จําหนายในราคา

สูตรในการคํานวณราคาคือ 
 
 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเปนหนวยงานของรัฐบาลที่ไม

ราคาขาย = ตนทุนทางตรง + คาโสหุย + อัตรากําไรที่ตองการ 
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กิโลกรัมละ 18 บาท 
- ขาวสันปาตอง 1 จําหนายใน
ราคากิโลกรัมละ 18 บาท  

แสวงหาผลกําไร ราคาถูกกําหนดมาจากสวนกลาง มีตนทุน
ในการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุสูง ทําใหมีผลตอบแทนใน
การดําเนินงานต่ํา โดยมีกิจกรรมที่จะลดตนทุนดังนี้ 

- ดัชนีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุในโรงงาน
เปนรอยละ 94  รอยละ 95  และรอยละ 96 ในปสุดทาย  

- วางแผนลดคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดอยาง
ตอเนื่อง 

3.ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) 
 

การนําเมล็ดพันธุขาวไปถึงมือลูกคาไดตรงตามเวลาและ
สถานที่ที่กลุมลูกคาเปาหมายต องการ โดยผานชองทางการจัด
จําหนายที่เกี่ยวของดังนี้ 

- ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 1 (ไดสวนลด 5 เปอรเซ็นต) 
- ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 2 (ไดสวนลด 10 เปอรเซ็นต)   
- ลูกคาทั่วไป 
- สวนราชการ 
- โครงการของรัฐบาล 
- จําหนายเพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ 

 
 - โอน 

- จําหนายเฉพาะกิจ 
ชองทางที่มีความสําคัญในการวางแผนกลยุทธการตลาดศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหม คือ ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 1 
ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 2 และลูกคาทั่วไป โดยมีเปาหมาย
การจําหนายเมล็ดพันธุเพิ่มมากขึ้นรอยละ 10 ในป 2551 รอย
ละ 20 ในป 2553 และรอยละ 30 ในป 2554 

4.การสงเสริมการขาย 
(Promotion) 

การติดตอส่ือสารประชาสัมพันธเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะบง
บอกถึงสินคาและบริการขององคกรใหลูกคารับทราบ และ
สรางความเขาใจอันดีเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการซื้อเมล็ด
พันธุขาว มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 

-  ประชาสัมพนัธมุงไปสูการรับรูไดของลูกคา เปนสวน
ใหญเพื่อใหช่ือศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหมอยูในจติใจ
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ของลูกคา 
- เพิ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธการผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาวอยางตอเนื่อง 

- มุงขายโดยใชพนักงาน เนื่องจากจะมีความเกี่ยวของและ
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางองคกรกับลูกคา 

- ระบุกลุมลูกคาเปาหมายใหมในแตละป 
- วางแผนเยี่ยมเยือนลูกคาเกา 
- วางแผนการเตรียมเสนอขายลวงหนาประจําป 
- จัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายโดยมุงเนนกลุมเปาหมาย 3 
กลุม ไดแก ลูกคา คนกลาง และ พนักงาน 

5.บุคคล (People) เปนบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในการนําเสนอสินคาและ
บริการใหกับลูกคา ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา จะตอง
มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 

- การฝกอบรม เพื่อใหพนักงานมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการที่มีคุณภาพเปนเลิศ 

 
 - การเปนพี่เล้ียง ตองใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํา

แกพนักงานขาย เพื่อใหสามารถแกปญหาและตัดสินใจ
ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

- การฝกสอน เปนการใหกําลังใจและคอยชี้แนะให
พนักงานเกิดการเรียนรูจากขอผิดพลาดและความสําเร็จ
ที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางสูความสําเร็จที่ตั้งเปาหมายไว 

- สรางความสามารถในการบริหารจัดการกับลูกคาที่สราง
ปญหาใหกับกิจการ โดยการแบงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 5 
ประเภทใหพนักงานศึกษาและทําความเขาใจ 

6.กระบวนการ (Process) กระบวนการผลิตและใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีความ
จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอองคกร ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้ 

- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหส้ันลง เพื่อเปนการลด
ตนทุนในการดําเนินงาน  
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- ลดขั้นตอนในการใหบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ
สรางความพึงพอใจใหลูกคา 

- ปรับเปล่ียนกระบวนการใหมีความยึดหยุนมากขึ้น เพื่อ
ทําใหพนักงานและลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น 

7.หลักฐานทางกายภาพ 
(Physical evidence) 

เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมตางๆ ที่สามารถมองเห็นและรับรูได บง
บอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ไดแก 

- ภูมิทัศนบริการ ส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ
ตัวอาคาร ปายบอกทางเขาสถานที่ ปายชื่อกิจการ ที่จอดรถ  

- ส่ิงที่จับตองไดประเภทอื่น ที่สามารถชวยในการสื่อสาร
กับลูกคาได เชน นามบัตร เครื่องแบบ  การแตงกายของ
พนักงาน เอกสาร แผนพับ เปนตน 

  
4.3.5 การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) 
1. การสรางระบบการดําเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ในการ

ผลิต และจําหนายกระจายเมล็ดพันธุ เชน กําหนดระบบ การติดตามงานโดยใชตัวช้ีวัด ระบบ ISO  
การควบคุม และประเมินตนเอง (Self Assesment)และ Ista  เปนตน 

2. ทรัพยากรมนุษยที่เปนมีอาชีพ ผานการฝกอบรมจนเกิดทักษะ และมีความชํานาญงานทํา
ใหสามารถควบคุมเทคโนโลยี และใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความเร็วในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหการบริหารจัดการเหนือกวาคูแขงขัน 
4. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินคา รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค เพื่อสรางคุณคาใหเกิดแกผูบริโภคในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การประชาสัมพันธ บุคคล  กระบวนการ  และหลักฐานทางกายภาพ   

(ที่มา: จากแนวคิดของรองอธิบดีกรมการขาว  นายชัยฤทธ ดํารงเกียรติ  ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจเยี่ยมศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ) 
 
 
 
 


