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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 2) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ได้แก่ (1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่ง (2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกาและ (3)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อย จานวน 3 แห่ง เลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนาและตีความข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี และ
ให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่มค่อยข้างน้อย จึงทาให้กลุ่มมีกิจกรรมไม่ค่อยต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการ
จัดทาแปลงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ค่อยข้างน้อย ไม่มีการกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั้งในกลุ่มและ นอกกลุ่มและ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. ด้านการพัฒนารูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนา
2) ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนา 3) จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 4) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) นาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนและ 6) ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการ
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3. พัฒนาด้านการนารูปแบบไปทดลองใช้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ พบว่า องค์ประกอบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย (37.20) และปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
ข้าวลดลงเหลือร้อยละ 28.30
4. การประเมินรูปแบบโดยสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อรูปแบบ อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ศูนย์ และด้านความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.71)
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การจัดการเทคโนโลยี, เมล็ดพันธุ์ข้าว, ชุมชน
Abstract

This research aiming to : 1) study the operational status of community rice seed center
2) Development of a technology management model for the community rice seed center. 3)
Experiment with the technology management model of the community rice seed center. 4) An
evaluation of the technology management model of the community seed center. Mukdahan is the
target area for the three community rice seed centers, namely the Bansong Community Rice Seed
Center Paluga Community Rice Seed Center And Chanot Noi Community Rice Seed Center. The data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The research found that :
1. From the study of the operation of the three rice seed centers. Group members are
not harmonious. Do not cooperate in group management. The group is not strong with discrete
activities. Most group members do not have a breeding program. No seed production No
distribution to farmers both in groups and outside groups, and good quality seed is inadequate to
meet demand.
2. The development of the model found that the technology of rice seed center
management is summarized in 6 steps. Step 1: Determine the development indicators 2: Assess
the strength of the community seed center before development 3: Develop a strategy for the
development of the community seed center 4 Exchange seminars Learn 5 to implement action
plan to develop community rice seed center. And 6 assess the strength of the community rice
seed center after development.
3. In terms of the adoption of the model to the three community rice seed centers, it
was found that the composition of the seed center development indicators increased on average
(37.20) and that the shortage of seed was reduced to a percentage point 28.30
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4. Regarding the assessment by the members of the 3 rice seed center, the average
level of comments on the average was 3 levels. The experimental group found that on average,
the level of satisfaction with the management model of community rice center technology was at
the highest level (4.71).
Keywords : Development , Technology Management , Rice Seed Center, Community
บทนา

ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นปัจจัยแรกที่สาคัญยิ่งในการผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศไทย
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเป็นปัจจัยการผลิตที่ลงทุนน้อยแต่สามารถให้ผลตอบแทนสูงทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ข้าว (สานักเมล็ดพันธ์ข้าว, 2554 : 1-3) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐโดยกรมการข้าว ซึ่งมีสานักวิจัยและ
พัฒนาข้าว เป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยมีศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ทาหน้าที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลักมากกว่า 50 พันธุ์ ปีละประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ยังไม่เพียงพอสาหรับ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธ์ขยายและชั้นพันธ์จาหน่ายสานักเมล็ดพันธุ์ข้าวมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 23 ศูนย์
กระจายอยู่ทั่วประเทศในแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศ มีกาลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายประมาณ 70,000 ตันต่อ
ปี ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอและการกระจายเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐยังไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจากภารกิจหลักของ
กรมการข้าวไม่ใช่มีหน้าที่จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในส่วนขององค์กรเกษตรและชุมชน สหกรณ์การเกษตรมีโรงงาน
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขนาด 2 ตัน/ชั่วโมง จานวน 64 โรง ทาให้มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวได้ปีละ
ประมาณ 40,000 ตัน โดยสานักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อเป็น
หัวเชื้อสาหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จาหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ อย่างไรก็ตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยผลิ ตได้เพียงประมาณ 25,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรชาวนาที่รวมตั วกันเพื่อผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน ภายใต้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว
ซึ่งในปี 2554 มีศูนย์ข้าวชุมชน จานวน 2,015 ศูนย์ มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้โดยเฉลี่ยศูนย์ละ 50 ตัน
รวมจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ 100,750 ตัน แต่ถ้าหากสามารถให้การสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้มี
ครอบคลุมทั้งประเทศ จานวน 4,000 ศูนย์ จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจากัด
หลายประการทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้นได้ ในส่วน
ของผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งในรูปผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อยมีกาลังการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวจาหน่ายให้แก่ชาวนาโดยทั่วไปปีละประมาณ 150,000 ตัน (สานักเมล็ดพันธ์ข้าว, 2554 : 7)
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ส ามารถเพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต และบริ หารการจั ด จ าหน่ า ยให้ แ ก่ เ กษตรกรได้
อย่างทั่วถึง และการที่เกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้นเพราะเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ พันธุ์ข้าวที่ได้ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐก็ผลิ ตเมล็ดพั นธุ์ ข้าวที่ มี คุณภาพไม่ เพี ยงพอกับความต้ องการของเกษตรกรในชุ มชน จั งหวั ด
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มุกดาหารเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรเป็นชาวนาและมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ปลูก
ข้าวนาปี เกษตรกรทานาปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง ส่วนบริเวณที่อยู่ในเขตชลประทาน มีน้าอุดมสมบูรณ์ก็ปลูกข้าวปีละ 2
ครั้ง ส่วนมากปลูกข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า เพราะประชากรส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียวชาวนาประสบปัญหา
เช่นเดียวกับเกษตรกรในภาคอื่นๆ คือ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวมีไม่เพียงพอ ได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ตรงตามที่ต้องการ เมล็ดพันธุ์ข้าวมีสิ่งเจือปน คุณภาพของข้าวต่า เมื่อถึงฤดูทานาก็ไปซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าวจากโรงสีของเอกชน หรือร้านค้าที่ขายเมล็ดพันธ์ข้าวในท้องตลาด ทาให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่แพง ทา
ให้ต้นทุนการผลิตสูง กระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้มาตรฐาน ขาดการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล
ให้ผลผลิตข้าวที่ออกมา ให้ผลผลิ ตต่า และมีต้นทุนสูงมาก ในจังหวัดมุกดาหารมี 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดอนตาล อาเภอคาชะอี อาเภอหว้านใหญ่ อาเภอดงหลวง และอาเภอหนอง
สูง ปรากฏว่าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภาคราชการเพียง 402 ตัน แต่ความต้องการเมล็ดพันธุ์
ของเกษตรกรชาวนาเท่ากับ 2,450 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนต่างที่ขาดเท่ากับ 2,048 ตัน พื้นที่ที่ปลูกข้าวและประสบ
ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ อาเภอคาชะอี อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอดงหลวง
(สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร,2553 : 18 - 19) ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
4. ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบการวิจัย ได้แสดงเป็นกรอบแนวคิด ในการวิจัยไว้ ดังแผนภูมิที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาว
ชุมชม
- เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ข้าวชุมชน
- การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การประเมินองค์กร
- ระดับความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน
- การจัดทาตัวชี้วัดการพัฒนาศูนย์ข้าว
รูปแบบการจัดการศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชม
- การมีส่วนร่วม
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การบริหารและการจัดการ
- การจัดการองค์กร
- การจัดการเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- ความเข้มแข็ง การบริหารกลุ่ม

แนวคิดเกี่ยวกับข้าว
- การคัดเลือกสายพันธุ์
- การทาแปลงเพาะพันธุ์
- การขยายพันธุ์
- การดูแลรักษา
- การเก็บรักษา
- การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์

- สภาพการดาเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชน

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

การถ่ายทอดรูปแบบ
และการปฏิบัติตามรูปแบบ
เทคโนโลยีการจัดการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

นารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติ
พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา
แนะนา

การประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
- ระดับความเข้มแข็งของศูนย์
- ความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ได้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชนที่เหมาะสม
และได้รับการยอมรับ

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ
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วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ผู้วิจัยวิธีดาเนินการวิจัยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดและการใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
สรุปขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้าว
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาสภาพการ
ดาเนินงานของศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ตอบแบบสอบถาม

สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน

วิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

สภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว

ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
เครื่องมือ แบบสนทนา

นักวิชาการ 10 คน
ร่างรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ขั้นตอนที่ 3
การถ่ายทอดและ
การใช้รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน
ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการ
เทคโนโลยีศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชน

ถ่ายทอดรูปแบบ การจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ทั้ง 3
การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์
ประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบโดยใช้
แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบโดย
ใช้แบบสอบถาม
ได้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนที่เหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ประชากร ได้แก่ สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของจังหวัดมุกดาหารจานวนทั้งหมด 840 คน ที่ขึ้น
ทะเบียนกับสานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดมุกดาหารปี 2557 (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร, 2557 : 21)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 270 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการของ Taro Yamane (Yamane 1967)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 270 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจานวน 3 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
บ้านซ่ง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และ
ศูนย์ เมล็ ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้ อย อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารได้ จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพราะว่าลักษณะของประชากรส่วน
ใหญ่คล้ายคลึงกัน (Homogenous) และกลุ่มตัวอย่างที่ทาการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการดาเนินการวิจัย มีความสมัครใจ ตระหนักเห็นความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามสภาพการดาเนิ น
งานหรื อ ความเข้ ม แข็ ง ของศู น ย์ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชนความต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาของศู น ย์ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
ชุมชนชาวนากลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกั บสถานภาพทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานหรือความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนตามตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจานวน 6 องค์ประกอบ 48 ตัวบ่งชี้
ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ 3 ระดับตามระดับความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547: 7478) โดยการให้คะแนน ดังนี้ ลักษณะคาถามตอนที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปาน
กลาง น้อย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษา เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน รูปแบบการประเมินศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน การสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยเรื่อง การประเมินองค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ครอบคลุมด้าน การบริหารงาน การจัดทาแปลงพันธุ์ การกระจายพันธุ์
การ
เรียนรู้ การตลาด และการบริหารกองทุน
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้น ให้ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งความเที่ ย งตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และทาการปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความสอดคล้องและภาษาที่ใช้
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5. วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องค่า IOC (Index of Congruence: IOC)
กาหนดค่าดัชนีตั้งแต่.05 ขึ้นไป (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551 : 50)
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนามาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนาไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอุ่มเหม้า ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมี
สมาชิกของกลุ่ม จานวน 25 คน และนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ สมบูรณ์
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ค่า
สัมประสิทธิ์มีค่าตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
2. ติดต่อประสานงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชาวนาทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อทาการนัดหมายการเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 270 ชุด
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนครบ 270 ชุด
5. รวบรวม จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ลงรหัสเพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลมาประมวลผลและวิเ คราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
2. สภาพการดาเนินการหรือความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใช้ค่า เฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในขั้นตอนนี้ ได้แก่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มี
ประสบการณ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว รวมจ านวนทั้ ง หมด 10 คน และนั ก วิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้
1. นักวิชาการภาครัฐ ได้แก่
1.1 นักวิชาการเกษตรประจาอาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 1 คน
1.2 นักวิชาการเกษตรประจาจังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 คน
1.3 นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวนครพนม จานวน 1 คน
1.4 กวิชาการ นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 6 คน
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2. ปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นดีเด่นที่มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว จานวน 1 คน
กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ ทั้งหมด จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขั้นการสร้างรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ได้แก่ การสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนทนากลุ่มโดยมีนักวิชาการภาครัฐ ได้แก่นักวิชาการเกษตรประจา
อาเภอเมืองมุกดาหาร นักวิชาการเกษตรประจาจังหวัดมุกดาหาร นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวนครพนม นักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา และปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารรวม จานวน 10 คน ซึ่งต่างก็มีประสบการณ์ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยจัดสัมมนากลุ่ม กลุ่ม (Focus Group Discussion) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นดีเด่นที่มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. ผู้วิจัย แนะนาตนเอง แจ้ง จุดประสงค์ของการสนทนากลุ่ มขอบข่ายเนื้อหาหรือข้อมูลที่ใช้การ
สนทนากลุ่ม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสนทนากลุ่ม หัวข้อ/เนื้อหาของการสนทนากลุ่ม ได้แก่
1.1 รูปแบบของการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด้าน “การจัดทาตัวชี้วัดและ
ตัวบ่งชี้ของการพัฒนา” ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.2 รูปแบบของการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด้าน “การประเมินสภาพความ
เข้มแข็งก่อนการพัฒนา” ประเมินอย่างไร ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.3 รูปแบบของการจัดการเทคโนโลยีศูนย์ เมล็ด พัน ธุ์ข้าวชุ มชนด้ าน “การถ่า ยทอดรูป แบบ
เทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน” มีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.4 รูปแบบของการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนด้าน “การนาแผน งานสู่การปฏิบัติ”
ควรมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.5 การประเมินผลสภาพความเข้มแข็งขงศูนย์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา” ควรมีการประเมิน
อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึกข้อมูล
4. ดาเนินการสนทนากลุ่มระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
6. รวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ยกร่างรูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
7. ทาการสอบถาม นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะและยืนยันรูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอีกครั้ง
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8. จากการสังเคราะห์เนื้อหา สรุปขั้นตอนรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวชุมชน
ออกเป็น 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ขั้นตอนการทดลองและถ่ายทอดรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ผู้วิจัยนาผลที่
ได้จาการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละถ่ายทอดให้กับสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านซ่ง จานวน 80 คน สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา จานวน 94 คน และสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนชะโนดน้อย จานวน 96 คน รวมทั้งหมด 270 คน โดยมีกระบวนการของการดาเนิน การประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. คู่มอื การอบรมสัมมนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
2. จัดทากาหนดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. จัดการอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. ประเมินผลการถ่ายทอดการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนโดยผู้เข้าร่วมการอบรม
จะต้องผ่านการทดสอบและได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ผู้วิจัย ได้แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรได้แก่ประชากร ได้แก่ สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร จานวน
ทั้งหมด 840 คน ที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดมุกดาหารปี 2557
กลุ่ ม ตั ว อย่า ง ได้ แก่ สมาชิ กศูน ย์ เมล็ ด พัน ธุ์ ข้า วชุ มชนของจัง หวั ด มุ กดาหาร จ านวน 270 คน
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการของ Taro Yamane (Yamane 1967)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินคะแนนก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้ารั บการถ่ายทอด
รูปแบบ โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเสร็จ
สิ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเปรียบเทียบความก้าวหน้าระหว่าง ผล
การประเมิ น ของคะแนนก่อ นและหลั ง การถ่า ยทอดเทคโนโลยี ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชน โดยใช้ เฉลี่ ย และ
ค่าร้อยละ
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนที่ มี ต่ อรูป แบบการจั ด การเทคโนโลยี ศูน ย์ เมล็ ดพั น ธุ์ ข้า วชุ ม ชนหลั ง การพั ฒ นาแบบสอบถามแบ่ ง ออก
เป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ขั้นตอนสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจ
ขั้นที่ 2 สร้างแบบประเมิ นระดั บความพึ งพอใจของสมาชิ กศูนย์ เมล็ ดพั นธุ์ ข้าวชุ มชนที่ ประกอบด้ วย
2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สอบถามสภาพการดาเนินงานตามรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121)
แนวทางการประเมินและการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา ลักษณะคาถามตอนที่ 4
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ขั้นที่ 3 นาแบบประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่สร้างขึ้นให้อาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และทาการปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
ขั้นที่ 4 นาแบบประเมินที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบประเมิน
ขั้นที่ 5 นาแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนที่จะนาไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองด้วยการ ทาหนังสือขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมู ล
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปใช้สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทาการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบหลังการพัฒนา
2. นัดหมายประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล วิธีการประเมินผล การประเมินให้กลุ่ม
สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติ
3. ทาการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X )
สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
สรุปผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ พบว่า
สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุของสมาชิกอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปีและมีประสบการณ์ในการทานาหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่า 10 ปี และ
มีรายได้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน
ผลการศึกษาสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านซ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ชะโนดน้อยจากการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การประเมิน พบว่า สภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้าน
ซ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา พบว่า สภาพความเข้มแข็งของศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์อยู่ในระดับน้อย (1.49,1.45,1.40) สภาพการดาเนินงานของศูนย์มีปัญหาคล้ายกัน
ได้แก่สมาชิ กกลุ่มไม่มี ความสามัคคีไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ ม กลุ่มไม่เข้มแข็งมีกิจกรรมไม่ต่ อเนื่อง
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาแปลงพันธุ์ ไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และไม่มีการกระจายพันธุ์ ให้กับเกษตรกรทั้ง
ในกลุ่มและนอกกลุ่มด้านปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่ง ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อยปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์อยู่ในระดับมาก
(78.20,79.41,75.42) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์มีปัญหาคล้ายกัน ได้แก่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรนาไปใช้ในฤดูการเพาะปลูก
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบตั ว ชี้ วั ด และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ (Factor
Analysis) และการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus group) จากนักวิชาการที่จะนาไปเป็นกรอบในการพัฒนาศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชน สามารถสรุปตัวชี้วัดการพัฒนาศูนย์เ มล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนได้ 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารกลุ่ม (1. ตัวบ่งชี้) สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการบริหาร
กลุ่ ม องค์ ป ระกอบที่ 2 (1. ตั ว บ่ งชี้ ) สมาชิ กกลุ่ม มี การจัด ท าแปลงพั น ธุ์ และมี การผลิ ต เมล็ ด พั นธุ์ และ
องค์ประกอบที่ 3 (1. ตัวบ่งชี้) สมาชิกมีการผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอก
กลุ่ม ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ที่สรุปได้จะได้นาไปเป็นกรอบในการจัดการสัมมนากลุ่มการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อไป
2. การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จากการรวบรวมเอกสารแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีการสัมมนากลุ่ม สามารถสรุป รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
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กาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนา
ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนา
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการ พัฒนา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เป็นการพัฒนารูปแบบเพื่อพั ฒนา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่
จะนาไปใช้ในฤดูการเพาะปลูกซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้ประเมิน 6 องค์ประกอบตัวชี้วัด 13 ตัวบ่งชี้ มีความถูกต้องความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยทุกข้อของรายการประเมินในแต่ละด้านมีค่า IOC เท่ากับ 0.80
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
3.1 ผลการประเมินการเปรียบเทียบสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและ
หลังการพัฒนาทั้ง 3 ศูนย์ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา
3.2 วิเคราะห์ผลด้านสภาพปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 3 ศูนย์ หลังการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์การประเมินเปรียบเทียบองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนก่อนและหลังการพัฒนาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่ง พบว่า การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความ
เข้ ม แข็ ง ของศู น ย์ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชนก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นาของศู น ย์ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชนบ้ า นซ่ ง ทั้ ง
3 องค์ ประกอบตัว ชี้ วั ด 3 ตั ว บ่ งชี้ พบว่ า ระดั บ ความเข้ม แข็ง หลัง การพั ฒนาอยู่ ในระดั บ มากทั้ ง 3 ตั ว บ่ ง ชี้
โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีระดับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ สมาชิกมีความสามัคคีและให้ความ
ร่วมมือในการบริหารกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง (2.70) สมาชิกกลุ่มมีการจัดทาแปลงพันธุ์มีการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่
ในระดั บ ปานกลาง (2.58) และสมาชิ ก มี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ก ระจายพั น ธุ์ ใ ห้ กั บ เกษตรกรทั้ ง ในกลุ่ ม และ
นอกกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง (2.51) ตามลาดับ
การประเมินเปรียบเทียบองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและหลัง
การพัฒนาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกาพบว่า การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและหลังการพัฒนาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกาทั้ง 3 องค์ประกอบตัวชี้วัด 3 ตัวบ่งชี้
พบว่า ระดับความเข้มแข็งหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 1 ตัวบ่งชี้ คือ สมาชิกมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือใน
การบริหารกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง (2.55) ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีระดับความเข้มแข็งหลังการพัฒนาอยู่ในระดับปาน
กลาง 2 ตัวบ่งชี้ คือ สมาชิกกลุ่มมีการจัดทาแปลงพันธุ์มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ในระดับน้อย (2.48) และสมาชิกมี
การผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม อยู่ในระดับน้อย (2.30) ตามลาดับ
การประเมินเปรียบเทียบองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและหลัง
การพัฒนาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อย พบว่า การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของ
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ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและหลังการพัฒนาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุ มชนชะโนดน้อยทั้ง 3 องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ระดับความเข้มแข็งหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีระดับ
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ สมาชิกมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม
อยู่ในระดับปานกลาง (2.63) สมาชิกมีการผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอก
กลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง (2.60) สมาชิกกลุ่มมีการจัดทาแปลงพันธุ์มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง
(2.53) ตามลาดับ
ผลการประเมินสภาพปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่งและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อยหลังการพัฒนา
พบว่า ปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงทั้ง 3 ศูนย์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อยปัญหาการ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง 50% ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่งปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง 49%
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านซ่งปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง 47%
4. ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพั นธุ์ข้าวชุมชนจากความคิดเห็นของสมาชิก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง โดยทาการประเมินทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนา
ด้านการประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนาด้านการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด้านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ศูนย์ข้าวชุมชน ด้านการประเมินความเข้มแข็ งของศูนย์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา และด้านประโยชน์หรือความ
คุ้มค่าของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พบว่า ผลการประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้านเฉลี่ย 4.62 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่นาไปพัฒนาศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสมาชิกเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ได้แ ก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนบ้านซ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ชะโนดน้อย มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนาพบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อย
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51) และพบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่ง และศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนชนพาลุกามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากตามลาดับ (4.49,4.48) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนาไปพัฒนาศูนย์เมล็ดพั นธุ์ข้าวชุมชนให้
มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกรที่จะนาใช้ในฤดูการเพาะปลูกได้
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การอภิปรายผล
1. ศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ พบว่า
สภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่งศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อยและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา พบว่า สภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ ดพันธุ์
ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์อยู่ในระดับน้อยสภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมีปัญหาคล้ายกันได้แก่
พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่มค่อยข้างน้อย จึงทาให้กลุ่มมีกิจกรรมไม่ค่อย
ต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการจัดทาแปลงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ค่อยข้างน้อย ไม่มีการกระจายพันธุ์ให้กับ
เกษตรกรทั้งในกลุ่มและ นอกกลุ่มและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ พบว่า ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านซ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พาลุกา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อย ปัญหาการ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์อยู่ในระดับมากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ มีปัญหาคล้ายกัน ได้แก่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรนาไปใช้ในฤดูการเพาะปลูกจากปัญหาที่ค้นพบ
เกิดจากสาเหตุที่สาคัญคือ สมาชิกไม่มีมีความสามัคคีไม่ได้รับความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม และกลุ่มไม่มีการ
จัดทาแปลงพันธุ์และไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลาแพน ขันกสิกรรม (2545 : 137) พบว่า ปัญหาด้านการจัดทาแปลงพันธุ์ที่ คือ การปฏิบัติของสมาชิกในการทา
แปลงพันธุ์ไม่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะนามาขยาย การกาจัดพันธุ์ปนออกจากแปลงปลูกซึ่ง
วิธีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนี้มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และปัญหาลักษณะสุดท้ายของการทาแปลงพันธุ์คือ การ
ขาดแคลนอุปกรณ์และโรงเรือนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ยุ้งฉาง ลานตาก และอุปกรณ์
ทาความสะอาดเมล็ ดพั นธุ์ สิ่ งต่ างๆ เหล่ านี้ นั บว่ าเป็ นปั ญหาของศูนย์ ในการส่ งเสริมให้สมาชิ กผลิ ตเมล็ ดพั นธุ์
นอกจากนี้กรมการข้าวได้จัดทาฐานข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาแปลงขยายพันธุ์ข้าวให้ผู้สนใจโดยได้แนะนา
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่นามาขยายและการตัดพันธุ์ปนว่า เกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อ
ป้องกันเมล็ดพันธุ์อื่นติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก เพื่อลดพันธุ์ปนในแปลงปลูก และแนะนาให้มีการกาจัดข้าวปนใน
แปลงปลูก 4 ระยะ คือ ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง และระยะพลับพลึง เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีพันธุ์อื่น
ปนไม่เกินร้อยละ 0.5 ตามมาตรฐาน
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
การจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่นามาใช้ในการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าว พบว่า
การพั ฒ นารู ป แบบแบ่ ง ได้ เ ป็ น 4 ระยะด้ ว ยกั น คื อ ในระยะแรกเป็ น การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระยะต่อมาเป็นเป็นการระดมสมองด้วยการจัดสัมมนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่
เหมาะสม และองค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จากนั้นนามาสังเคราะห์สรุปเป็นร่าง
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ระยะที่สามเป็นการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดย
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมความสอดคล้องของรูป แล้วนารูปแบบมาปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ ระยะสุดท้ายเป็นการประเมินรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง (2557 : 87) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
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หลักประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
คุณภาพ 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
คุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นการพัฒนารูปแบบ
6.ประเมินสภาพความเข้ มแข็ งของศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา

5.นาแผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

1. กาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนา

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

2.ประเมินสภาพความเข้มแข็ง
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ก่อนการพัฒนา

3.จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

4.การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่เพิ่มขึ้น
จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสามารถนามาสังเคราะห์ได้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ด
พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชนที่ พั ฒ นาขึ้ น มาประกอบด้ ว ยขั้ น ตอน 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของการพั ฒ นา
2) ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนา 3) จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน 4) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) นาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
และ 6) ประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 48 ตัวบ่งชี้
ให้เหลือ 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากค่าน้าหนักที่วิเคราะห์ได้และค่าติดลบและปัญหาของศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ผู้วิจัยจึง
สังเคราะห์และสรุปองค์ประกอบตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลองค์ประกอบตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการจัด
สัมมนากลุ่มนทนากลุ่ม (Focus group) จากนักวิชาการ
สรุปองค์ประกอบตัวชี้วัดศูนย์
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสนทนากลุ่ม
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
1. ด้านการบริหารกลุ่ม
1. ด้านการบริหารกลุ่ม
1. ด้านการบริหารกลุ่ม
(2 ตัวชี้วัด)
(2 ตัวชี้วัด)
(1 ตัวชี้วัด)
1.1 สมาชิ ก มี ความสามั ค คี
1.1 สมาชิกมีความสามัคคีให้
1.1 สมาชิกกลุ่มมีความ
ให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม สามัคคีและให้ความร่วมมือใน
1.2 การบริหารงานที่เข้มแข็ง
1.2 การปฏิบัติตามระเบียบ การบริหารกลุ่ม
ของสมาชิก
2. ด้านการจัดทาแปลงพันธุ์
2. ด้านการจัดทาแปลงพันธุ์
2. ด้านการจัดทาแปลงพันธุ์
(1 องค์ประกอบ)
(2 องค์ประกอบ)
(1 องค์ประกอบ)
2.1 สมาชิกกลุ่มมีการจัดทา
2.1 สมาชิกกลุ่มมีการจัดทา
2.1 สมาชิกกลุ่มมีการจัดทา
แปลงพันธุ์ มีการผลิตเมล็ดพันธุด์ ี แปลงพันธุ์ มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี แปลงพันธุ์ และมีการผลิตเมล็ด
2.2 เมล็ดพันธุ์ที่นามาขยายมี พันธุ์
คุณภาพดี
3. ด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์
3. ด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์
3. ด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์
(1 องค์ประกอบ)
(2 องค์ประกอบ )
(1 องค์ประกอบ )
3.1 ศูนย์ข้าวชุมชนมีการ
3.1 ศูนย์ข้าวชุมชนมีการผลิต
3.1 สมาชิกมีการผลิตเมล็ด
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับ และกระจายเมล็ ด พั น ธุ์ ใ ห้ กั บ พันธุ์และกระจายพันธุ์ให้กับ
เกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม เกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม เกษตรกรทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
3.2 สมาชิกขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ดีที่ใช้ในการเพาะปลูก
จากตารางที่ 1 สรุปผลองค์ประกอบตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ ประกอบ (Factor
Analysis) และการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus group) จากนักวิชาการ สามารถสรุปตัวชี้วัดการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนได้ 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารกลุ่ม (1 ตัวบ่งชี้) สมาชิกกลุ่มมี
ความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม องค์ประกอบที่ 2 (1 ตัวบ่งชี้ สมาชิกกลุ่มมีการจัดทาแปลงพันธุ์
และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบที่ 3 (1 ตัวบ่งชี้) สมาชิกมีการผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกร
ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ที่สรุปได้จะได้นาไปเป็นกรอบในการจัดการสัมมนากลุ่ม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อไป
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3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนการโดยการเปรียบเทียบสภาพ
ความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา พบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้าน
ซ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพาลุกา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชะโนดน้อยหลังการพัฒนาระดับความเข้มแข็งของ
การพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ศูนย์และสภาพปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของเกษตรกรนาไปใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกหลังการพัฒนา พบว่า ปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงทั้ง 3
ศูนย์ผลของการทดลองยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรธวรรณ์รัศร์ แท่นสุวรรณ (2554) พบว่า มีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น 25 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 34.72) รักษาความเข้มแข็งไว้ได้ 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 51.39) ไม่พัฒนา 9 ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 12.50) ความเข้มแข็งลดลง 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 1.39) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัจจา บรรจงศิริ (2552)
พบว่า เมื่อนารูปแบบไปทดสอบโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่าศูนย์ข้าวชุมชนทั้ งหมดมีความ
เข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบของตัวชี้วัดความเข้มแข็ง โดยจานวนตัวชี้วัดที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 6.4-51.3 ของตัวชี้วัดรวมและนอกจากนี้บางตัวชี้วัดที่มีความเข้มแข้งในระดับดีก็ยังสามารถรักษาระดับที่ดีนั้นไว้
ได้ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนา และเมื่อพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่นามาใช้เห็นได้ว่า นอกจากใช้หลักการบริหารแนว
ใหม่สภาพการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมากาหนดเป็นกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้วยัง
เป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้การมีส่วนร่วมของประธาน กรรมการ และสมาชิกเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่นเป็นส่วนเสริม
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนไปใช้ พบว่าศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่งมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากการประเมินโดยสมาชิก และการประเมินโดยการ
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังจากการพัฒนาและการยืนยันข้อมูลแบบสามเส้า อย่างไรก็ตามแม้จะมีตัวชี้วัดบางตัว
ที่ไม่พัฒนาแบบก้าวกระโดด แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาในอนาคต เพราะตัวชี้วัดในองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ยังมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนและ
หลังการพัฒนา และการตรวจสอบยืนยันข้อมูลแบบสามเส้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความคิดเห็นความพึง
พอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หลังกระบวนการวิจัยสิ้นสุดและให้ความเห็นว่ารูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวชุมชนที่นามาใช้ในทุกขั้นตอนมีระดับความคิดเห็นความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
4. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจากความคิดเห็นของสมาชิก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่งโดยทาการประเมินทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนา
ด้านการประเมินสภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนาด้านการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด้านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ศูนย์ข้าวชุมชน ด้านการประเมินความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา และด้านประโยชน์หรือความ
คุ้มค่าของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พบว่า ผลการประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้านผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศรธวรรณ์รัศร์ แท่นสุวรรณ (2554 : 115) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน : กรณีศึกษาบ้านป่าระกา
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อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สัจจา บรรจงศิริและคณะ. (2549 : 175) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศูนย์ข้าวชุมชนได้ทาการประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนด
เป้าหมายและจัดทาองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน 2) การประเมินความเข้มแข็งของศูนย์
ข้า วชุ ม ชนก่อ นการพั ฒ นา 3) การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แนวทางในการพั ฒ นาศู น ย์ ข้า วชุ ม ชน 4) การสั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การจัดทาแผนพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน 6) การติดตามการดาเนินงานพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
และ 7) การประเมินความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา ผลการประเมินพบว่า เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนมีระดับความเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 7 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกองค์ประกอบ จากการประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของสมาชิกศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 3 ศูนย์ระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ อาจจะเป็นเพราะว่ารูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้วนาผลที่ได้
กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนที่จะนาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนของการ
พัฒนารูปแบบเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทุกขั้นตอน ทา
ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญของการนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนไปพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น ระดับการประเมินรูปแบบทุกองค์ประกอบ
ของเกษตรกรจึงอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ที่ มี ต่ อการใช้ รูปแบบการจั ดการเทคโนโลยี ศูนย์ เมล็ ดพั นธุ์ ข้ าวชุ มชนมี ทั้ งหมด 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการกาหนด
เป้ าหมายและตั วชี้ วัดของการพัฒนา ด้านการประเมิ นสภาพความเข้มแข็งของศูนย์ ข้าวชุ มชนก่อนการพั ฒนา
ด้านการถ่ายทอดรูปแบบเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด้านการนาแผนงานสู่การปฏิบัติ ด้านการประเมิน
สภาพความเข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา และด้านประโยชน์หรือความคุ้มค่าของรูปแบบที่มี
ต่อการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พบว่า ทุกด้านระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุ มชนที่ มี ต่ อรู ปแบบทั้ ง 3 แห่งอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากก่ อนการสร้างรูปแบบผู้ วิ จั ยได้
ดาเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารงานวิจัยและการลงพื้นที่ภาคสนามแล้วนามาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นยาและน่าเชื่อถือมาใช้ในการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดและขั้นตอนของรูปแบบฯ
ตลอดจนคู่มือการใช้รูปแบบฯ จากนั้นได้นารูปแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบกลั่นกรองจนได้
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบที่มีคุณภาพก่อนนามาทดลองใช้พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทาให้สมาชิกศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่งมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่ารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา บุญพร่อง (2554 : 48) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่ า จากการประเมินในภาพรวมเกษตรกรมี ความพึ งพอใจในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาในรายละเอียด พบว่ า
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยผลิตในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหน่วยงานในระดับนโยบาย ควรพิจารณากาหนดนโยบายในการพัฒนา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยอาจมีการประเมินเพื่อกาหนดทิศทางในการ
พัฒนา จากการศึกษาพบว่าควรประกอบด้วยนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้มีความเข้มแข็งนั้นจะต้องมี
ตัวชี้วัดความเข้มแข็งซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารกลุ่ม การจัดทาแปลงพันธุ์การผลิตเมล็ด
พันธุ์และการกระจายพันธุ์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ควรมีนโยบายในการการสร้างความเข้าใจในอุดมการณ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนกับ
สมาชิก ความเป็นมาและความสาคัญของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนประโยชน์ที่สมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนจะได้รับ นโยบายด้าน การจัดสัมมนาการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการบริ หารกลุ่ม การทาแปลง
พันธุ์ การกระจายพันธุ์ การเรียนรู้ การตลาด และการบริหารกองทุน ให้กับสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
เข้าใจสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง นโยบายด้านพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น จัดให้มีปัจจัยการผลิตและ
วัสดุอุปกรณ์ในการลดความชื้น ปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การติดตามให้คาแนะนาในการทาแปลง
พันธุ์ การตรวจสอบรับรองคุณภาพเป็นต้น
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ที่เหมาะสม
ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนาการประเมินสภาพความเข้ มแข็งของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก่อนการพัฒนาการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และประเมินสภาพความ
เข้มแข็งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหลังการ พัฒนาดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องกาหนดนโยบายถึงแนว
ทางการบริหารงานในการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนอย่างน้อย 6 ขั้นตอน เพื่อให้
การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเกิดความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่
1.3 นโยบายเสริ มจากภายนอกเพื่ อให้ การด าเนิ นงานการพั ฒนาศู นย์ เมล็ ดพั นธุ์ ข้ าวชุ มชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุน ด้านงบประมาณด้านการศึกษาดูงาน การสร้าง
ชาวนาชั้นนาและชาวนามืออาชีพ การอบรมหลักสูตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ์สาหรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อและจัดสร้าง ฉางข้าว ลานตาก โรงสีข้าวชุมชน
เครื่องจักรกลทุนแรงต่างๆ ที่จาเป็นต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์เช่น เครื่องเกี่ยวนวดรถไถ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เครื่อง
เย็บกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ และเครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
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