
บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของขาว

อินทรียนี้ เปนการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังการเก็บขอมูลภาคสนาม

จากภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย ไมวาจะเปนชาวนา ผูรวบรวม อาทิ 

สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร เปนตน รวมท้ังหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแล

และกําหนดนโยบาย เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารและมุมมองท่ีครบถวน นําไปสูการจัดการหวงโซอุปทาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของขาวอินทรียได โดยในการศึกษานี้เลือกศึกษาการ

ปลูกขาวอินทรียในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขาวอินทรียจํานวนมาก 

มีประสบการณมาชานานกวา 20 ป และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีคนกลางหรือผูรวบรวมท่ี

เขมแข็ง สามารถดําเนินการจําหนายท้ังในและตางประเทศ ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก สุรินทร ยโสธร 

และบุรีรัมย อยางไรก็ตามเกษตรกรเหลานี้คอนขางมีความหลากหลายในดานตางๆ ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีปลูก 

ประสบการณ ตนทุนการผลิต ความเขมแข็งของเครือชาย และเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดท่ีนํามาใช 

เปนตน คณะนักวิจัยคาดวาการจัดการหวงโซอุปทานท่ีดี จะชวยใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของขาวอินทรีย 

โดยการศึกษานี้มีกิจกรรมและวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1) วิธีดําเนินการจะเริ่มจากการรวบรวมขอมูล เอกสาร ตํารา และบทความตางๆ เพ่ือศึกษาแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการดานอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของ

ขาวอินทรีย/สินคาเกษตรอินทรียท้ังในและตางประเทศ 
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2) ศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานตลอดเสนทางโลจิสติกส ท้ังตนน้ํา และกลางน้ํา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมใหขาวอินทรีย นอกจากนี้จะวิเคราะหถึง SWOT ของการ

ผลิตขาวอินทรีย เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณของการจัดการหวงโซอุปทานของขาวอินทรียท้ังทางดานการ

ผลิตและการตลาด และนําไปสูขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมให

ขาวอินทรียท่ียั่งยืน 

3) การสัมภาษณเชิงลึก (16in-depth interview) โดยจะสัมภาษณเชิงลึกกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ

กับขาวอินทรียท้ังในสวนท่ีเปนภาคปฏิบัติและผูกํากับนโยบาย ประกอบดวยผูนําเกษตรกร/ผูนําชุมชน 

สวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชน/สหกรณ ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางหรือผูรวบรวมซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ในหวงโซอุปทานขาวอินทรีย 

4) จัดการประชุมกลุมยอย (focus group) เกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรีย ในพ้ืนท่ี ท่ีเลือก

ทําการศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย 

เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของขาวอินทรีย 

5) จัดทําผลการศึกษา จากการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลท้ังหมด ท้ังในสวนของขอมูลทุติย

ภูมิและขอมูลภาคสนามท่ีประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมกลุมยอย 

6) สรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 สําหรับวิธีการศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม

ของขาวอินทรียนี้ มีการเก็บขอมูลภาคสนามใน 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุม

ยอย ท้ังนี้กลุมตัวอยางจะเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือระดมความ

คิดเห็นเก่ียวกับการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย เนื่องจากการปลูกขาวอินทรียเปนเกษตรกรเฉพาะกลุม

และตองสะสมประสบการณมาระยะเวลาหนึ่ง จึงจะทราบถึงแนวปฏิบัติ ขอดี ขอเสีย รวมท้ังปญหา

อุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการผลิตและการตลาดของขาวอินทรียนั่นเอง 
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ประชากร 

 โดยประชากรในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาประกอบดวยชาวนาท่ีปลูกขาวอินทรียในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

ประกอบดวยจังหวัดสุรินทร ยโสธร และบุรีรัมย ท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย พ.ศ. 

2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

        ตารางท่ี 3.1 ชาวนาท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2560 

จังหวัด จํานวนกลุม จํานวนราย พ้ืนท่ี (ไร) 

1. สุรินทร 

2. ยโสธร 

3. บุรีรัมย 

156 

225 

76 

3,476 

6,397 

1,265 

41,379 

66,005 

14,831 

         ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2561) 

 จังหวัดสุรินทรท่ีมีปริมาณการปลูกขาวอินทรียมากในสามลําดับแรก และถูกเลือกโดยภาครัฐให

เปนจังหวัดนํารองในการขยายตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย โดยมีจุดเดน คือ เกษตรกรมีความรู ความ

ชํานาญในการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมายาวนาน จากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการถายทอดกันมาจาก

บรรพบุรุษสูรุนลูกหลาน ทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียท่ีไดมีคุณภาพดี สําหรับจังหวัดยโสธรนับเปน

อีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีการปลูกขาวอินทรียมากและในระยะหลังไดขยายพ้ืนท่ีปลูกแซงจังหวัดสุรินทร โดยใน

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณไดถูกเลือกใหเปนตนแบบการปลูกขาวหอมมะลิแบบเกษตรอินทรยีอีกแหงหนึ่ง สวน

จังหวัดบุรีรัมยแมจะมีการผลิตขาวอินทรียนอยกวาสองจังหวัดท่ีกลาวไปแลว แตมีจุดเดนท่ีเกษตรกร

ประสบความสําเร็จในการรวมกลุมเพ่ือเขาโครงการทํานาแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี

สามารถลดตนทุนการผลิต และพัฒนาไปสูศูนยเรียนรูในการทํานาแปลงใหญ ซ่ีงเปนนโยบายท่ีรัฐบาลให

การสนับสนุนในระยะนี้ 
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 สําหรับหนวยงานราชการ ไดแก หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกันการกํากับดูแล และกําหนด

นโยบายเก่ียวกับการผลิตและการตลาดขาวอินทรียเปนหลัก ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ กรมการขาว และกรมสงเสริมสหกรณ นอกจากนี้ในสวนของ

บริษัทเอกชนนั้นประชากรในการศึกษานี้ ไดแก บริษัทเอกชน/สหกรณการเกษตรท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลาง

และผูรวบรวมในหวงโซอุปทานของขาวอินทรีย เพ่ือสงสินคาออกไปจําหนายตางประเทศ และกระจาย

สินคาไปยังผูบริโภคภายในประเทศ 

 

กลุมตัวอยาง 

 สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใชในการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวยผูมีสวน

เก่ียวของกับขาวอินทรียของประเทศไทย โดยในการศึกษานี้จะเลือกพ้ืนท่ีแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) โดยเลือกพ้ืนท่ี 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางประกอบดวย สุรินทร ยโสธร 

และบุรีรีมย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตขาวอินทรียจํานวนมาก เชน จังหวัดยโสธรท่ีมีปริมาณการผลิตขาว

อินทรียมากท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศ จังหวัดสุรินทรมีการผลิตขาวอินทรียรองลงมาแตมีจุดเดน เนื่องจาก

เปนพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีประสบการณมาชานานและมีเครือขายท่ีเขมแข็ง นอกจากนี้มีผูรวบรวมท่ีมีศักยภาพโดย

มีตลาดสงออกท่ีสําคัญในตางประเทศ เชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน สวนจังหวัดบุรีรัมย

แมจะมีปริมาณการผลิตขาวอินทรียนอยกวาสองจังหวัดแรก แตมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม

เกษตรกรผานศูนยการเรียนรูท่ีดี สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวนา จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) เชนเดียวกัน โดยประกอบดวยชาวนาท่ีเปนสมาชิกกลุมการผลิตในลักษณะท่ี

หลากหลาย ท้ังกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร ซ่ึงโดยท่ัวไปกลุมท่ีเริ่มกอตั้งและมี

สมาชิกไมมากจะรวมตัวเปนกลุมการปลูกขาวอินทรีย เม่ือมีประสบการณหรือสมาชิกมากข้ึนก็อาจเปนรูป 

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร เนื่องจากการเปนสหกรณจะตองมีกฎเกณฑในการดําเนินงานท่ี

เขมงวดข้ึน และอยูภายใตการตรวจสอบบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณอยางสมํ่าเสมออีกดวย 

นอกจากนี้ในสวนของเอกชน/สหกรณผูรวบรวมจะใชในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเปนหลัก สําหรับสวนราชการ

เลือกสัมภาษณกับหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง ไดแก กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร และ
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กระทรวงพาณิชย ท่ีดูแลในเรื่องการผลิตและการปลูกขาวอินทรีย ซ่ึงมีความรูเก่ียวกับนโยบายของรัฐและ

มีความใกลชิดกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมท้ังภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดานการจัดการอุปทาน

ขาวอินทรีย แนวนโยบาย ปญหา และอุปสรรค ท่ีมีความตองการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผูกํากับดูแล

นโยบาย และผูปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตามท่ีตองการ ซ่ึงประกอบดวยภาคสวนตางๆ ดังนี ้

 1. สวนราชการท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายประกอบดวย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการขาว เปนตน กระทรวง

พาณิชย และหนวยราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 

  2. เกษตรกร /ผูนําเกษตรกร /ผูนําชุมชน 

 3. ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในการเปนผูรวบรวมหรือเปนชองทางในการจัดจําหนาย ไดแก สหกรณ 

ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน เปนตน 

 โดยในการเก็บขอมูลภาคสนามไดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การจัดประชุมกลุมยอย และการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. การจัดประชุมกลุมยอย (focus group) จากเกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรียในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ 

สุรินทร ยโสธร และบุรีรัมย โดยเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกลาวดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) จํานวน 3 จังหวัด โดยสุรินทร 4 กลุม ยโสธร 3 กลุม และบุรีรัมย 2 กลุม รวม 9 

กลุมๆละ 30 ราย รวมเปน 270 ราย โดยเลือกกลุมท่ีมีท่ีมีผูนําเขมแข็งและผลการดําเนินงานดี 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
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          ตารางท่ี 3.2 กลุมตัวอยางชาวนาท่ีปลูกขาวอินทรีย 

 สุรินทร ยโสธร บุรีรัมย 

จํานวนกลุม 

จํานวนราย 

4 

120 

3 

90 

2 

60 

            2. การสัมภาษณเชิงลึก แบงเปน 

  2.1 ผูนําเกษตรกร/ผูนําชุมชน 3 จังหวัดๆละ 10 ราย รวม 30 ราย 

   2.2 สวนราชการในสวนกลางจํานวน 10 ราย 

  2.3 สวนราชการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดๆ จํานวน 10 รายรวม 30 ราย 

  2.4 ภาคเอกชนจํานวน 10 ราย 

 

3.2 เครื่องมือการวิจัย 

 สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้ คือ แบบสัมภาษณท่ีนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 

กิจกรรมประกอบดวย  

 1. การสัมภาษณเชิงลึก ( 16in-depth interview) เปนการสัมภาษณภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ

ผลิตและการตลาดขาวอินทรีย ไดแก ชาวนา/ผูนํากลุมท่ีปลูกขาวอินทรีย ผูรวบรวม/ภาคเอกชนผูรับซ้ือ 

และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน กรมการขาว 

กรมสงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เปนตน เพ่ือรวบรวมขอมูลนําไปวิเคราะหเก่ียวกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวอินทรีย รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคของการผลิตและการตลาดของขาวอินทรีย โดยนําไปใชในการตอบวัตถุประสงคขอ 2 

และ ขอ 3 เปนหลัก สวนวัตถุประสงคขอ 1 ใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ 
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 2. การประชุมกลุมยอย (focus group) เปนการประชุมกับกลุมชาวนาท่ีผลิตขาวอินทรียใน

พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยการตั้งคําถามในประเด็นท่ีตองการทราบ ไดแก มูลเหตุจูงใจในการเขาสูการผลิต

ขาวอินทรีย ดานการผลิตและการตลาด การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวอินทรีย ตนทุนในการผลิตขาว

อินทรีย ปญหา อุปสรรค และโอกาสของขาวอินทรีย เปนตน (ดูรายละเอียดแบบสัมภาษณในภาคผนวก) 

โดยเปนการอธิบายในเชิงพรรณา และนําไปสูการวิเคราะหในประเด็นท่ีตองการศึกษา โดยนําไปใชในการ

ตอบวัตถุประสงคขอ 2 และ ขอ 3 เปนหลัก สวนวัตถุประสงคขอ 1 ใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษานี้การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐม

ภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีจัดทําโดยหนวยงานตางๆ ตํารา เอกสาร บทความ และ

อินเทอรเน็ต เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการหวงโซอุปทานของขาวอินทรียท้ังตนน้ํา และกลางน้าํ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มใหขาวอินทรีย โดยสวนใหญใชในการตอบ

วัตถุประสงคขอ 1 เปนหลัก  

2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของขาว

อินทรียตลอดหวงโซอุปทาน โดยจะใหความสําคัญกับสวนตนน้ํา และกลางน้ํา สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาวิจัย คือ ผูมีสวนเก่ียวของกับการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย ไดแก  

1) ชาวนา/ผูนําชาวนา ท่ีเลือกมาเปนตัวแทนจํานวน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ประกอบดวยจังหวัดสุรินทร ยโสธร และบุรีรัมย เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขาวอินทรีย

หนาแนน มีเครือขายท่ีเขมแข็ง รวมท้ังมีผูรวบรวมท่ีมีศักยภาพสามารถสงออกไปจําหนายในตลาด

ตางประเทศได  

2) คนกลาง หรือ ผูรวบรวม ซ่ึงเปนผูเชื่อมตอระหวางผูผลิตและผูบริโภคของขาวอินทรีย 

เนื่องจากขาวอินทรียจะมีเสนทางโลจิสติกสแตกตางจากขาวท่ัวไป โดยคนกลางคอนขางมีบทบาทสําคัญ
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มากในการสื่อสารถึงลักษณะสินคาและปริมาณความตองการของตลาดใหกับผูผลิตทราบ และในการรับ

ซ้ือสวนใหญจะเปนการแจงราคาและลักษณะสินคาลวงหนาในแตละฤดูกาลปลูก โดยคนกลาง หรือ ผู

รวบรวม ประกอบดวย บริษัทเอกชน โรงสีขาว สหกรณการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 

3) เจาหนาท่ีของรัฐผูกําหนดนโยบาย/ปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิตและการตลาดขาว

อินทรีย ซึ่งในการศึกษานี้ไดเก็บขอมูลภาคสนามกับกรมการขาวซึ่งทําหนาที่ในการสงเสริมการปลูก

ขาวอินทรีย และพาณิชยจังหวัดในพื้นที่ที่ทําการศึกษา โดยหนวยงานเหลานี้จะมีความใกลชิดกับ

เกษตรกรในฐานะผู ส งเสริม กํากับดูแลมาตรฐาน และดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เชน 

โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 1 ลานไร โครงการเกษตรแปลงใหญเพื่อใหชาวนามีอํานาจ

ตอรอง ลดตนทุน กําหนดราคาได เปนตน 

**หมายเหตุ ในการจัดทํา SWOT มีการใชกลุมตัวอยางขางตนดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน และ

ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการจัดประชุมกลุมยอยและทําการสัมภาษณเชิงลึกในคราวเดียวกัน  

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล  

 การศึกษาการจัดการดานอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาเพ่ิมของขาวอินทรีย

ดังกลาวนั้น ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การศึกษาเชิงพรรณนา  โดยศึกษาสภาพท่ัวไปของขาวอินทรียในประเทศไทย ปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการสราง

มูลคาเพ่ิม  

 2. การประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึก ในการศึกษานี้จะทําการเก็บขอมูลภาคสนาม 

2 ลักษณะดังกลาวแลว ไดแก การประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึก จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับขาว

อินทรียของไทย โดยเลือกผูนําเกษตรกร/ผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 3 จังหวัดดังกลาวขางตน สวน

ราชการท้ังในสวนกลางและในพ้ืนท่ี อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย เปนตน รวมท้ัง
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ภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงภาพรวมของการผลิตและการตลาดขาวอินทรียในประเทศ

ไทย ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จุดออนและจุดแข็ง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิม 

 

 




