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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนและทดสอบรูปแบบการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน โดยคดัเลือกแบบเจาะจงจากศูนยข์า้วชุมชนท่ี

มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 3 ประเภทไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียว และมีระดบัความเขม้แขง็

นอ้ย ปานกลาง และมาก รวม 9 ศูนย ์ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วเจา้ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ 

หนองกระทุ่ม และทุ่งคลี ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วหอมมะลิ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนโนนสว่าง หนองมะค่า

แต ้และหนองชยัศรี ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วเหนียว ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชน หนองเสือ สร้างถ่อ และดอนชี 

โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีพฒันาข้ึนมาประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

การกาํหนดเป้าหมาย และจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การประเมินศูนยข์า้ว

ชุมชนก่อนการพฒันา การจดัทาํยุทธศาสตร์การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัทาํแผนปฏิบติัการ การ

ติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา จากการทดสอบรูปแบบท่ีพฒันาโดย

การเปรียบเทียบจากผลการประเมินความเขม้แขง็ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบดงักล่าวพบว่า ทาํให้ศูนยข์า้ว

ชุมชนตามองค์ประกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งก่อนและหลงัการใช้รูปแบบดงักล่าวพบว่า ทาํให้ศูนยข์า้ว

ชุมชนหนองกระทุ่ม ทุ่งคลี หนองมะค่าแต  ้หนองชัยศรี สร้างถ่อ ดอนชี และโนนสว่างมีความเขม้แข็ง

เพิ่มข้ึน สําหรับศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ และหนองเสือภายหลงัจากนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้พบว่า ศูนย์

ดงักล่าวยงัไม่พฒันาไปไดเ้ท่าท่ีควร 

 คาํสําคญั :  ศูนยช์าวชุมชน รูปแบบการพฒันา 

 

Abstract 

 The objective  of this research was to develop the Model of Community Rice Center 

Development (MCRCD) and tested on the result of the Application of the strength of Community 

Rice Center. The research study was operated by purposive sampling of Community Rice 
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Centers which produced three types of rice seed including rice, Hom Mali rice, and glutinous 

rice with three levels of ranking: weak, medium, and strong . The sampling consisted of nine 

Community Rice  Centers and divided into three groups according to type of rice seed. Each 

group consisted of three types of  Community Rice Centers ranking: weak,medium,and strong, 

consecutively. The group of Community Rice Centers for rice in Suphan Buri Province was Khao 

Phra, Nhong Kratoom, and Toong Klee, for Hom Mali rice in Burirum Province was None 

Sawang, Nhong Makhatae, and Nhong Chaisri, for glutinous rice in Ubol Ratchathani Province 

was Nhong Suer, Srang Thor and Don Chee. The research methodology used was Paticipatory 

Action Research (PAR).  

 The result indicated that the MCRCD had 7 processes; started with goal and key 

performance index (KPI) of the strength of Community Rice Center setting, pre-evaluation of 

centers, strategic plan developing, participatory seminar for strategic plan improvement, action 

plan setting, monitoring, and post-evaluation of centers. The result revealed that seven centers  

namely: Nhong Kratom, Toong Klee, None Sawang, Nhong Makhatae, Nhong Chaisri, Srang 

Thor and Don Chee had been improved and more strengthened after  the seven processes of 

the development model. However, the improvement of  two centers, namely: Khao Phra and 

Nhong Suer were not meet the goals. 

 

Keywords : Community Rice Center, Model, Development  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ความตอ้งการขา้วของโลกท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามการเพ่ิมของประชากรทาํให้ประเทศผูส่้งออก

ขา้วพยายามพฒันาการผลิตขา้วเพ่ือเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาด ประเทศไทยในฐานะผูส่้งออกขา้วเป็น

อนัดบั 1 ของโลกจาํเป็นตอ้งปรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดข้า้วคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด คุณภาพ

ของขา้วจะดีไดต้อ้งมาจากเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี และใชเ้ทคโนโยลีการผลิตท่ีเหมาะสม แต่ปัญหาท่ีพบคือ  

เมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เกษตรกรไม่ทัว่ถึง ดว้ย

เหตุน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายสนบัสนุน โดยการส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มจดัตั้งศูนยส่์งเสริม
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และผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน เพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุและเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยกีารปลูกขา้ว แต่การดาํเนินงาน

ของศูนยด์งักล่าวท่ีผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ภายหลงัเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการ ไดมี้การ

จดัตั้งกรมการขา้ว หน้าท่ีในการส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยจึ์งถูกเปล่ียนไปอยู่ในการดูแลของสํานัก

ส่งเสริมการผลิตขา้ว และใชช่ื้อใหม่ว่า  “ศูนยข์า้วชุมชน” จากการประเมินความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน

โดยกรมการขา้วพบว่าศูนยข์า้วชุมชนทั้งใหม่และเก่ารวม 4,000  ศูนยย์งัไม่พฒันาไปเท่าท่ีควร และทั้งหมด

ยงัตอ้งปรับปรุงฟ้ืนฟแูละพฒันา 

 พิมาน   วงศอ์ภยั (2533) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอ้งคก์รประชาชนสามารถพึ่งตนเอง : ศึกษา

กรณีศูนยบ์ริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสัง  อาํเภอโนนสัง จงัหวดัอุดรธานีพบว่า องคก์รจะประสบ

ผลสาํเร็จไดน้ั้น นอกจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองแลว้ ปัจจยั

เก่ียวกบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูน้าํหรือกรรมการ สมาชิก นกัพฒันาองคก์รท่ีสนบัสนุน และ

พนักงานศูนยจ์าํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้นํากระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการศึกษาเพื่อการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน 

 ผลจากการศึกษาจะนาํไปสู่การพฒันาศูนยข์า้วชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ ผลท่ีตามมาเกษตรกรท่ีเป็น

สมาชิกสามารถพฒันาความรู้ในการผลิตขา้วอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดีไดม้าตรฐาน

กระจายไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพื่อนาํไปผลิตขา้วในไร่นาของตน ส่งผลให้ไดข้า้วคุณภาพดีก่อให้เกิด

รายไดท้ั้งต่อตนเองและประเทศชาติในการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน และเพ่ือทดสอบรูปแบบการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาในลกัษณะ

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย  

 1. ประชากร  ประกอบดว้ย 2 กลุ่มคือประชากรท่ีเป็นศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียวท่ีมีความเขม้แขง็มาก ปานกลาง และนอ้ย และ

ประชากรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นศูนยข์า้วชุมชนใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจงกบัศูนยข์า้วชุมชนท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียวท่ีมีความเขม้แขง็นอ้ย ปาน

กลาง และมาก ไดศู้นยข์า้วชุมชน 9 ศูนย ์ดงัตารางท่ี 1  
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 ตารางท ี1 กลุ่มตัวอย่างศูนย์ข้าวชุมชนทีใ่ช้ในการวจัิย 

ระดับความ 

เข้มแข็ง 

ศูนย์ข้าวชุมชน 

ข้าวเจ้า 

จังหวดัสุพรรณบุรี 

ข้าวหอมมะล ิ

จังหวดับุรีรัมย์ 

ข้าวเหนียว 

จังหวดัอุบลราชธานี 

มาก ทุ่งคลี หนองชยัศรี ดอนชี 

ปานกลาง หนองกระทุ่ม หนองมะค่าแต ้ สร้างถ่อ 

นอ้ย เขาพระ โนนสวา่ง หนองเสือ 

 

 3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนการ

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้จากการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการเกษตรจากภาครัฐ 

นกัวิชาการเกษตรจากภาคเอกชน เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการพฒันารูปแบบการพฒันาศูนย์ขา้วชุมชน โดยผูว้ิจัยได้

ประชุมสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนเพื่อคดัเลือกศูนยข์า้วชุมชน จากนั้นศึกษาขอ้มูลเอกสารของศูนยข์า้วชุมชน 

และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเพื่อนัดหมาย

สมาชิกศูนยข์า้วชุมชนในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการดาํเนินงานของศูนยข์า้วชุมชน และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาเป็นรูปแบบท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันา 

  4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการทดสอบรูปแบบโดยการนาํไปทดลองใชก้บัศูนยข์า้วชุมชน

ทั้ง 9 ศูนย ์จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการจดัเวทีชาวบา้นเพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาโดยการประเมิน

ความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปทดลองใช ้

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

1. รูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนด 

เป้าหมายและจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การประเมินศูนยข์า้วชุมชนก่อน
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การพฒันาตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ การจดัทาํยทุธศาสตร์ การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

จดัทาํแผนปฏิบติัการ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา 

2. ผลการพฒันา โดยการประเมินตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนท่ีสมาชิก

ไดร่้วมกนัพฒันาใน  6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การบริหารกลุ่ม การทาํแปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุการ

เรียนรู้ การตลาดและการบริหารกองทุนไดผ้ล ดงัน้ี 

2.1 ศูนย์ข้าวชุมชนเขาพระ ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารกลุ่ม 

มีความเขม้แขง็ในดา้นกรรมการ และดา้นการกาํหนดกฏระเบียบขอ้บงัคบั สาํหรับดา้นสมาชิกยงัขาดความ

ร่วมมือ ดา้นการคดัเลือกประธานและกรรมการ ยงัไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง และดา้นการ

บริหารงาน ยงัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์การดาํเนินกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ไม่มีแผนการ

ดาํเนินงาน และไม่มีการแบ่งงานใหส้มาชิกมีส่วนร่วม แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็น

วา่ การบริหารกลุ่มของศูนยมี์การพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในหลายดา้น ยกเวน้ดา้นการบริหารงาน ยงัไม่มีการแบ่ง

งานใหส้มาชิกมีส่วนร่วม และการใหค้วามร่วมมือของสมาชิกยงัไม่มีมากเท่าท่ีควร 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ การส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ 

และการทาํความสะอาดเคร่ืองนวดก่อนสีขา้วเมลด็พนัธ์ุ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การทาํแปลงพนัธ์ุของ

สมาชิกยงัไม่พฒันาไปเท่าท่ีควร โดยสมาชิกเกือบคร่ึงเห็นว่าพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุยงัไม่เหมาะสม เมล็ดพนัธ์ุท่ี

นาํมาขยายมีคุณภาพปานกลาง ส่วนการจดัการดา้นแปลงนา ยงัไม่เหมาะสมในหลายเร่ือง ไดแ้ก่ การตดัพนัธ์ุ

ปนการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การมีแผนการกระจายพนัธ์ุ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุใน

แต่ละปี เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ขาดความเช่ือถือในคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ และ

เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลางแมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ การกระจายพนัธ์ุยงัไม่เขม้แข็ง โดย

สมาชิกคร่ึงหน่ึงเห็นวา่ ศูนยย์งัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ ส่วนใหญ่เห็นว่าพื้นท่ีการกระจาย

พนัธ์ุเท่าเดิม เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลาง และเกษตรกรไม่มีความเช่ือถือในคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ี

นาํไปใช ้โดยท่ีสมาชิกมากกว่าคร่ึงเห็นว่า ศูนยข์า้วชุมชนยงัมีแผนการกระจายพนัธ์ุ ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ี

กระจายไดเ้ท่าเดิม เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
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4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนยย์งัไม่มีแปลง 

เรียนรู้ไม่มีการศึกษาดูงาน และสมาชิกยงัไม่มีการเรียนรู้ในเร่ืองการตลาด และการจาํหน่ายและการปลูกพืช

หมุนเวียน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการพฒันาข้ึนยกเวน้ยงัไม่มี

แปลงเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการตลาดและการจาํหน่าย 

5) การตลาด ก่อนการนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาด 

ยงัไม่เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย การจดัการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุโดยกลุ่ม อาํนาจต่อรอง

ราคากับตลาด การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด การประชาสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และถุง

สําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์ุ แมน้ํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าการทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด การจดัการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุโดยกลุ่ม อาํนาจ

ต่อรองราคากบัตลาด การประชาสมัพนัธ์ภายนอกกลุ่ม และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แข็งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ไม่มีการปันผลให้แก่สมาชิก แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้

สมาชิกทั้งหมดเห็นวา่ การบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

2.2 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองกระทุ่ม ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กลุ่มมีความเขม้แขง็ในเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการประสานงานระหว่างศูนยอ่ื์นยงัมีนอ้ย แต่เม่ือนาํรูปแบบ

ท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหารกลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการ

ทาํแปลงพนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุ และดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย   สาํหรับดา้น

การจัดการแปลงนายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช

ตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการ

กระจายพนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า สมาชิกศูนยมี์การ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม ยกเวน้ยงัไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมทุกดา้น 

5) การตลาด ก่อนการนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนย์มีการทาํ

การตลาดไม่เหมาะสมหลายดา้น ไดแ้ก่ ไม่มีการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม ไม่มีอาํนาจต่อรองราคา
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กบัตลาด ไม่มีการตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด และไม่มีถุงสําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์โดยเฉพาะ  แต่เม่ือนํา

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน  แต่มีบางดา้นยงัไม่

พฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม ถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ และ

วิธีการขายยงัไม่หลากหลาย 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนยมี์การ

บริหารกองทุนท่ียงัไม่เขม้แข็งและต้องพฒันาหลายด้าน ได้แก่ แผนการบริหารกองทุน การสรุปและ

ประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี การระดมทุนจากสมาชิก และการปันผล แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นการบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการปันผล 

2.3 ศูนย์ข้าวชุมชนทุ่งคล ีผลการวิจยัพบวา่ 

1) การบริหารกลุ่ม การกระจายพนัธ์ุและการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป 

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันานาํไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม็แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย แต่ดา้นการจดัการแปลง

นายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

3) การตลาด ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนยมี์การทาํ 

การตลาดอยา่งเหมาะสม ยกเวน้ ไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของศูนยโ์ดยเฉพาะ 

4) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ ยงัไม่มีการระดมทุนและการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือนาํรูปแบบ

ท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

2.4 ศูนย์ข้าวชุมชนโนนสว่าง  ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหาร 

กลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง 

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนา สมาชิกยงัไม่มีการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุและไม่มีการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบ

คุณภาพ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน 

ยกเวน้ เร่ืองการบนัทึกการผลิตเมลด็พนัธ์ุยงับนัทึกกนัค่อนขา้งนอ้ย 
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3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมี

ความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ไม่มีแผนการกระจายพนัธ์ุ และการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุใน

แต่ละปี แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แข็ง

เพิ่มข้ึน แต่คุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดย้งัมีคุณภาพปานกลาง 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ยกเวน้ ไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้เร่ืองการตดัพนัธ์ุปน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้าร

เรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาํนาจต่อราคากบัตลาด ถุงบรรจุเมล็ดพนัธ์ุของศูนยก์ารจดัการจาํหน่าย

เมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในหลาย

ดา้น ยกเวน้ดา้นการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม  อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และถุงบรรจุเมลด็พนัธ์ุ

ของกลุ่มโดยเฉพาะท่ียงัตอ้งพฒันา 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการระดมทุนจากสมาชิก และการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือ

นาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มมีการบริหารกองทุนเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้น ยกเวน้ 

ยงัไม่มีการปันผลสมาชิก 

2.5 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองมะค่าแต้ ผลการวิจยัพบวา่  

 1 ) การบริหารกลุ่ม การเรียนรู้  การตลาดและการบริหารกองทุน ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ี 

พฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

  2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลงพนัธ์ุมี

ความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการแปลง

นา สมาชิกยงัไม่มีการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํ

แปลงพนัธ์ุมีการพฒันาความเขม้แขง็ข้ึนทุกดา้น 

  3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมี

ความเขม้แข็ง ยกเวน้ เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดย้งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ทุกดา้น 

 2.6 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองชัยศรี  ผลการวิจยัพบวา่ 
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 การบริหารกลุ่ม การทาํแปลงพนัธ์ุ  การกระจายพนัธ์ุ การเรียนรู้ การตลาดและการบริหารกองทุน

ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ ศูนยมี์ความเขม้แขง็ทุกดา้น 

1.7 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองเสือ ผลการวิจยัพบวา่  

1)  การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ดา้นความ 

เสียสละและความซ่ือสตัยข์องสมาชิกยงัมีนอ้ย แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ลบัทาํใหก้ารบริหารกลุ่มลด

ความเขม้แขง็ลง ไดแ้ก่ ดา้นสมาชิก เร่ืองความขยนัหมัน่เพียร ความเป็นคนดีและความร่วมมือยงัมีนอ้ย และ

ดา้นการบริหารงาน ไดแ้ก่ การแบ่งงานให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการดาํเนินกิจกรรมยงัไม่ต่อเน่ืองและ

เหมาะสม 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกทั้งหมดเห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพ้ืนท่ีแปลงพนัธ์ุและสมาชิกมากกว่าคร่ึงหน่ึงเห็นว่า คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีนาํมา

ขยายมีคุณภาพดี สาํหรับดา้นการจดัการแปลงนา การเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุ การตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ 

และการส่งตวัอยา่งให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การทาํแปลงพนัธ์ุ

ยงัไม่เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการแปลงนายงัไม่มีการตดัพนัธ์ุปน  การตรวจสอบรับรอง

แปลงพนัธ์ุ การส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วตรวจสอบและการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบทีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ แผนการกระจายพนัธ์ุ พื้นท่ี

การกระจายพนัธ์ุ และปริมาณเมลด็พนัธ์ุท่ีกระจายได ้ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็น

ว่า การกระจายพนัธ์ุเขม้แขง็ข้ึน โดยกลุ่มมีแผนการกระจายพนัธ์ุแต่ไม่ไดก้าํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ 

เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลาง  พื้นท่ีในการกระจายพนัธ์ุเท่าเดิม  ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีกระจายได้

เพิ่มข้ึนแต่ยงัไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

ยกเวน้ ยงัไม่มีแปลงเรียนรู้ของกลุ่ม  แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการ

พฒันาข้ึนแต่ยงัไม่มีการศึกษาดูงาน 

5) การตลาด ก่อนนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย อาํนาจในการต่อรองราคากบัตลาด การจดัการจาํหน่ายเมล็ด

พนัธ์ุโดยกลุ่ม และถุงสําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์ุโดยเฉพาะ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารดาํเนินการดา้น

การตลาดยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม  อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด

การประชาสมัพนัธ์ภายนอกกลุ่ม แผนการจดัจาํหน่าย และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 
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6) การบริหารกองทุนก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนย์

มีการบริหารกองทุนอยา่งเขม้แขง็ทุกดา้นยกเวน้การปันผล 

1.8 ศูนย์ข้าวชุมชนสร้างถ่อ  ผลการวิจยัพบวา่ 

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การ

บริหารกลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนายงัตอ้งพฒันาในดา้นการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ การตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ การตดัพนัธ์ุปน การ

เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุอย่างเหมาะสม การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี การทาํความสะอาด

เคร่ืองนวดก่อนสีขา้วเมล็ดพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แต่เม่ือนํา

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ยงั

ไม่มีการส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้ว ตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ แผนการกระจายพนัธ์ุ คุณภาพ

เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตได ้พื้นท่ีการกระจายพนัธ์ุและปริมาณเมลด็พนัธ์ุท่ีกระจายได ้ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เรียนรู้อยา่งเหมาะสม ยกเวน้ยงั

ไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ กลุ่มมีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ยกเวน้ไม่มีการศึกษาดูงาน 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็หลายดา้น ไดแ้ก่ การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด  แผนการจาํหน่าย การ

จดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุโดยเฉพาะ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ ศูนยมี์การทาํการตลาดดีข้ึน ยกเวน้ยงัไม่มีการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม 

ขาดอาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร

กองทุนมีความเขม้แข็งเกือบทุกด้าน ยกเวน้การปันผลคืนสมาชิก  แต่เม่ือนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้การ

บริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

1.9 ศูนย์ข้าวชุมชนดอนชี ผลการวิจยัพบวา่ 
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1) การบริหารกลุ่ม  ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การบริหารกลุ่มมี 

ความเขม้แข็งหลายดา้น ยกเวน้ ดา้นการคดัเลือกประธานและกรรมการ ยงัไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารกลุ่มมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน

ในทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการทาํแปลง

พนัธ์ุ มีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย ยกเวน้ดา้นการจดัการ

แปลงนายงัไม่มีการบนัทึกการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ี

พฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจายพนัธ์ุ

มีความเขม้แข็งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ยงัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี  แต่เม่ือนาํ

รูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้  ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ยกเวน้ การเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน  แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่มีการ

เรียนรู้อยา่งเหมาะสมทุกดา้น 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็หลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และ

ถุงบรรจุเมล็ดพนัธ์ุไม่มีตราสัญลกัษณ์ แต่เม่ือนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํ

การตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็หลายดา้น ยกเวน้ ไม่มีการระดมทุกจากสมาชิก และการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือนาํ

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การบริหารกองทุนมีความเขม้แขง็ในทุกดา้น 

 จากการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนมาประกอบด้วย  7  

ขั้นตอน ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายและจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชน การ

ประเมินศูนยข์า้วชุมชนก่อนการพฒันา การจดัทาํยุทธศาสตร์ การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัทาํ

แผนปฏิบติัการ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา โดยท่ีแต่ละ

ขั้นตอนของการพฒันาดงักล่าว เป็นการประยกุตเ์อาแนวคิดในการบริหารงานแบบท่ีเรียกว่า POSDCORB 

มาใชด้งัท่ี ก่ิงพร  ทองใบ (2545) เคยระบุไวก้ล่าวคือมีการวางแผนการดาํเนินงาน (P) มีการจดัรูปองคก์รของ

กลุ่มคือ มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (O) มีการจดัการงานบุคคลโดยการแบ่งงานใหก้รรมการและสมาชิกร่วมกนั
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ทาํ (S) มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานโดยการตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินการ (D) มีการประสานงาน

ทั้งภายในและภายนอกศูนยข์า้วชุมชน (Co) มีการรายงานผลการดาํเนินงาน (R) และมีการบวนการบริหาร

การใชจ่้ายเงินกองทุน (B) และนาํแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้มาประยุกตแ์ละพฒันาให้เขา้กบัหลกัการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับศูนย์ข้าวชุมชน   ซ่ึงอนันต์  บุญสนอง (2548) เห็นว่า  หลักการดังกล่าว

ประกอบดว้ย การประเมินผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  การประเมินสภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน

องคก์ร (SWOT Analysis) การวางยทุธศาสตร์ การวางแผนการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ และการควบคุม

โดยการติดตามกระตุน้การดาํเนินงาน และสุดทา้ยเป็นการประเมินผลโดยการวดัผลการดาํเนินงานกับ

มาตรฐานตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนซ่ึงแนวทางการบริหารเชิงกลยทุธ์ดงักล่าว ธนชยั  ยมจินดา (2548) กล่าวว่า ได้

ถูกนํามาใช้ในการบริหารงานในองค์กร ทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้

ทรัพยากรท่ีจาํกดัใหเ้กิดผลสูงสุดสามารถตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดความยัง่ยนืใน

ระยะยาว สาํหรับศูนยข์า้วชุมชนนั้นการดาํเนินงาน นอกจากใชห้ลกัการบริหารแบบ  POSDCORB และ

หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์แลว้ยงันาํหลกัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตรประจาํพื้นท่ี นักวิชาการเกษตรจากศูนยว์ิจยัขา้ว ศูนยข์ยายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว กรมการขา้ว 

องคก์ารพฒันาเอกชน ผูน้าํชุมชน สมาชิก อบต. ประธาน กรรมการและสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนนาํมาผสม

อยา่งกลมกลืน 

 จากรูปแบบท่ีพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ไดน้าํมาทดสอบ โดยการเปรียบเทียบผลการพฒันาก่อนและ

หลงัการนาํรูปแบบไปใชท่ี้มีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน โดยการใชแ้บบประเมินตามองคป์ระกอบ

ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชนประเมินใน 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การบริหารกลุ่ม การทาํ

แปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุ การเรียนรู้ การตลาด และการบริหารกองทุน ผลการประเมินพบวา่ ในกลุ่มศูนย์

ขา้วชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ในระดบัมากและปานกลางทุกศูนย ์ไดแ้ก่ หนองกระทุ่ม ทุ่งคลี หนองมะค่าแต ้

หนองชยัศรี สร้างถ่อ และดอนชี และศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชน

โนนสว่างมีการพฒันาความเขม้แขง็เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการพฒันา นอกจากจะใชห้ลกัการบริหาร

แนวใหม่ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นกระบวนการพฒันาท่ีใช้การมีส่วนร่วมของประธาน/กรรมการและ

สมาชิกเป็นหลกั เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร นกัวิชาการ และผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นส่วนเสริม เม่ือพิจารณาตาม

กระบวนการของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนทั้ ง 7 ขั้นตอนพบว่า ก่อนท่ีจะดาํเนินการพฒันา ได้มีการประชุม

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ประธาน กรรมการ และสมาชิกศูนยบ์างส่วนเพ่ือช้ีแจงทาํความเขา้ใจ

ในการพฒันาศูนย ์แลว้ให้ศูนยต์ดัสินใจว่า จะร่วมหรือยินดีท่ีจะทาํงานพฒันาร่วมกนัหรือไม่ เพราะใน
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กระบวนการทาํงานตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชนตลอดกระบวนการ ถา้ขาดการ

มีส่วนร่วมงานพฒันาจะไม่สามารถดาํเนินการได ้หลงัจากนั้นจะมาร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของการพฒันา 

และจดัทาํองค์ประกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชนโดยการจดัเวทีสัมมนาแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี  ประธาน กรรมการ และสมาชิก นกัวิชาการจากกรมวิชาการ

เกษตร ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช องค์การพฒันาเอกชน นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษา เพื่อให้ได้มุมมองท่ี

หลากหลายในการกาํหนดเป้าหมายของการพฒันา และองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนสามารถวดัไดแ้ละ

สะทอ้นภาพความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น หลงัจากนั้นทาํเวทีชาวบา้นโดยให้

สมาชิกของแต่ละศูนยป์ระเมินความเขม้แข็งของศูนยต์นเองตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึน จากนั้น

รวบรวมผลการประเมินสรุปและนาํเสนอใหส้มาชิกทราบ ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของ

ศูนยต์ามความเห็นของสมาชิก สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดแขง็หรือจุดเด่นของศูนยท่ี์ตอ้งรักษาไว ้และมี

อะไรบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยท่ียงัตอ้งพฒันาและเกิดความตระหนกัถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ เกิดการพดูคุยกนั

ระหว่างสมาชิกดว้ยกนัและนกัวิจยั ถึงผลท่ีเกิดและแนวทางในการพฒันา นอกจากน้ีผลการประเมินท่ีไดย้งั

ใช้ในการเปรียบเทียบผลการประเมินท่ีเกิดภายหลงัการพฒันาอีกดว้ย หลงัจากนั้นจดัประชุม เพื่อจดัทาํ

ยุทธศาสตร์โดยการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจา้หน้าท่ีส่งเสริมเกษตรในพื้นท่ี ประธาน กรรมการ 

และสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ร่วมกบัผลการ

ประเมินศูนย ์เพื่อกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา ให้มีการนาํเสนอผลและวิพากษ์กนัในภาพรวม 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั้น สามารถตอบสนองต่อการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จากนั้นปรับยุทธศาสตร์ท่ีได ้

โดยกระบวนการสมัมนาแบบมีส่วนร่วมของนกัวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ บุคลากรจากกรมการขา้ว 

สถาบนัการศึกษา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกจากศูนยข์า้วชุมชน เพ่ือพิจารณา

ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน และนาํไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ 

ต่าง ๆ การทาํแผนปฏิบติัการพฒันานั้น มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กรรมการ/สมาชิกศูนยข์า้วชุมชน นกัวิชาการ

จากส่วนต่าง ๆ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํพื้นท่ี ผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิก อบต. มา

ช่วยจดัทาํและพิจารณาแผนให้มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ตอ้งการการสนับสนุนจากใครในดา้นใด

อย่างไรบา้ง โดยใช้เวทีชาวบา้นของแต่ละศูนยข์า้วชุมชน แผนท่ีได้จึงเกิดข้ึนมาโดยชุมชน ภายใตก้าร

สนบัสนุนตามศกัยภาพของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทาํใหแ้ผนมีความชดัเจน ปฏิบติัไดแ้ละสามารถพฒันาศูนยข์า้วชุมชน

ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหมี้การนาํแผนไปปฏิบติั หรือแกไ้ขปัญหาจากการนาํ

แผนไปปฏิบติั ไดมี้การติดตามการดาํเนินงานของศูนย ์โดยนกัวิจยัและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํ

พื้นท่ี สุดทา้ยผลการดาํเนินงานพฒันาจึงสะทอ้นออกมาให้เห็นในภาพของผลการประเมินภายหลงัจากการ
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พฒันาวา่ ในแต่ละองคป์ระกอบของตวัช้ีวดันั้นมีการพฒันาข้ึนมาทุก ๆ องคป์ระกอบ ทั้งศูนยท่ี์เขม้แขง็นอ้ย 

ปานกลาง หรือแมแ้ต่ศูนยท่ี์มีความเขม้แขง็มากก็ตาม ผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึนมาน้ี ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมไดรั้บรู้

รับทราบ และปฏิบติัร่วมกนั ผลท่ีเกิดจากการพฒันามิใช่ทาํใหศู้นยข์า้วชุมชนเขม้แขง็เท่านั้น แต่ยงัมีผลไปสู่

ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนั ทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ใจในการทาํงานพฒันาตามบทบาทของตน เห็นไดว้า่ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ต่าง ๆ และสมาชิกศูนยเ์ป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดพิจารณาตดัสิน การเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน

แนวทางการแกไ้ขอนันาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเตม็ใจ จนผลท่ีไดส้ะทอ้นกลบัมายงักลุ่มในรูปของการพฒันา

ศูนยท่ี์มีความเขม้แข็งข้ึน การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี ณรงค ์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ (2534) กล่าวว่า 

เป็นการมีส่วนร่วมในระดบัอุดมคติ กล่าวคือ ถา้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมกบัองคก์รประชาชนจนถึง

ระดบัดงักล่าวการดาํเนินงานส่งเสริมย่อมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยง่าย ก่อให้เกิดพลงัในการผลกัดนัให้

องคก์รประสบผลสาํเร็จ 

ส่วนศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ และหนองเสือท่ีมีความเขม้แข็งในระดับน้อยท่ียงัไม่พฒันาไปได้

เท่าท่ีควร เน่ืองจากแต่เดิมศูนยข์า้วชุมชนเขาพระมีปัญหาค่อนขา้งมาก นบัตั้งแต่เร่ืองการบริหารกลุ่มท่ีมี

ปัญหาในเร่ืองของประธาน กรรมการ สมาชิก และการบริหารกลุ่มท่ีไม่มีระบบ การทาํแปลงพนัธ์ุท่ีสมาชิก

ยงัไม่มีการผลิตเมลด็พนัธ์ุ ทาํให้ส่งผลต่อการกระจายพนัธ์ุ และการตลาด นอกจากน้ีการบริหารกองทุนยงั

ไม่ค่อยโปร่งใส สมาชิกเกิดขอ้สงสัยในการบริหาร ทาํให้ศูนยข์า้วชุมชนเขาพระจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา

ด้านการบริหารกลุ่มให้เขม้แข็งเสียก่อน โดยมีการเลือกตั้ งประธานและกรรมการบริหารใหม่ มีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบ และวางระบบการบริหาร มีการระดมหุน้จากสมาชิกโดยการเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม ซ่ึง

ยงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของศูนยข์า้วชุมชนเท่าท่ีควร ประกอบกบัสมาชิกส่วนใหญ่มีฐานะ

ค่อนขา้งยากจน ตอ้งเช่าท่ีดินทาํนา ดงันั้น จึงยงัไม่ค่อยสนใจในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เพราะตอ้งการรายได้

จากการปลูกขา้วหลงัการเก็บเก่ียวทนัที เพื่อนาํมาชาํระค่าเช่า เป็นเงินทุนหมุนเวียนในครอบครัว และทุน

เพื่อการผลิตในรอบต่อไป นอกจากน้ี กลุ่มไม่มีลานตากยุง้ฉางสําหรับสํารองเมล็ดพนัธ์ุไวร้อจาํหน่าย  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลาํแพน ขนักสิกรรม (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของ

โครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดันครสวรรค์พบว่า การบริหารจดัการกลุ่มเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงของความสาํเร็จในโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน และสมพนัธ์ุ 

เตชะอธิก (2540) ไดอ้ธิบายว่า การท่ีจะให้องคก์รชาวบา้นมีความเขม้แข็ง ตอ้งมีการพฒันาแนวคิดและ

กิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ตอ้งมีระบบบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี ดา้นการเมือง ดา้น

สังคมวฒันธรรม ตอ้งสามารถนาํเอาวฒันธรรม ประเพณี การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมาเกาะเก่ียวรวมตวัให้
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เหนียวแน่นข้ึน และดา้นเศรษฐกิจคือ การมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัว และชาญพิทยา  ฉิมพาลี  (2544) ศึกษา

การดาํเนินงานโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน (ขา้วหอมมะลิ) พบว่า ศูนยต์อ้งการอุปกรณ์

ผลิตพนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่  ฉางขา้วและลานตากขา้วเพื่อตากและเก็บสาํรองเมล็ดพนัธ์ุไวร้อจาํหน่ายในฤดูปลูก

ต่อไป  ดว้ยเหตุผลดังกล่าวศูนยข์า้วชุมชนเขาพระจึงมีความเขม้แข็งเพิ่มข้ึนมากเฉพาะองค์ประกอบท่ี

เก่ียวกบัการบริหารกลุ่มเท่านั้น สาํหรับศูนยข์า้วชุมชนหนองเสือมีปัญหาเร่ืองกลุ่มคือ ผูน้าํมีความขดัแยง้ใน

เร่ืองการเมืองทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดความแตกแยก ดงัท่ี พิมาน วงศอ์ภยั (2533) กล่าวว่า เร่ืองการเมืองเป็นปัจจยั

ประการหน่ึงในการผลกัดนัให้องคก์รประชาชนประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีสมาชิกยงัมี

ภาระงานมากจากการปลูกผกั จึงไม่มีเวลาดูแลแปลงนาและตดัพนัธ์ุปน ประกอบกบัสภาพอากาศแห้งแลง้

มากในช่วงก่อนเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดแ้ตกหักไม่สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุได ้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็น

เหตุใหท้ั้ง 2 ศูนย ์ไม่สามารถดาํเนินการผลิตเมลด็พนัธ์ุได ้เม่ือผลิตเมลด็พนัธ์ุไม่ไดท้าํใหก้ระทบกบัตวัช้ีวดั

ความเขม้แขง็ในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นในการประเมินผลของตวัช้ีวดัท่ี

ไ ม่ พัฒน าห รื อ บ า ง ตั ว ช้ี ว ั ด ล ด ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ล ง  ก ล่ า ว คื อ เ ม่ื อ ไ ม่ มี ก า ร ผ ลิ ต เ ม ล็ ด พัน ธ์ุ 

จะส่งผลต่อความเขม็แขง็ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํแปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุ และการตลาด 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้มีความเข้มแข็งหลายภาคส่วนต้องเข้า 

มามีส่วนร่วม ทั้งบทบาทท่ีเป็นหนา้ท่ีโดยตรง บทบาทในฐานะความเป็นเจา้ของ และบทบาทในฐานะของ

นักพฒันา ไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะผลกัดันให้ศูนยข์า้วชุมชนเดินไปตามแนว

ทางการพฒันาอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หน่วยงานในระดับนโยบาย  ควรพิจารณากาํหนดนโยบายในการพฒันาศูนยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริง จากการศึกษาพบว่า ควรประกอบดว้ยนโยบายดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นพฒันาการ

ผลิตเมลด็พนัธ์ุและการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต นโยบายดา้นการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน ผูน้าํ

และสมาชิกนโยบายดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาชาวนา นโยบายดา้นการส่งเสริมการตลาดเมล็ด

พนัธ์ุ นโยบายดา้นการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือกบัศูนยข์า้วชุมชน นโยบายดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ศูนยข์า้วชุมชน นโยบายดา้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี นโยบายดา้นการขยายการจดัตั้ง

ศูนยข์า้วชุมชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกขา้ว และนโยบายดา้นการขยายระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ปลูกขา้ว 

2. หน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  ควรมีการดาํเนินการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหมี้นาแปลงรวม ผลิตเมลด็พนัธ์ุ  การพฒันาผูน้าํและสมาชิกใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
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ศูนยข์า้วชุมชน การเป็นพี่เล้ียงในการสร้างระบบการบริหารงานท่ีดี การกระตุน้ใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการศูนยข์า้วชุมชน การจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการตลาด การ

ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การติดตามการดาํเนินงานตามแผน การ

ส่งเสริมการจดัการความรู้ การถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน การส่งเสริมในดา้นการสร้างเครือข่ายศูนย์

ขา้วชุมชน การส่งเสริมใหส้มาชิกรวมกลุ่มจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุ การส่งเสริมใหศู้นยข์า้วชุมชนผลิตขา้วครบวงจร

การส่งเสริมให้ศูนยข์า้วชุมชนจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมให้ศูนยข์า้วชุมชนเป็นกลไกการส่งเสริม

เศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีใหส้มาชิกทราบเพ่ือการพฒันา 

3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  ตอ้งให้การสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุน

สินเช่ือปลอดดอกเบ้ียเพื่อการบริหารกองทุน การสนบัสนุนดา้นงบประมาณเพ่ือจดัซ้ือและจดัสร้างส่ิงปลูก

สร้างและเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการผลิตเมลด็พนัธ์ุ และระบบชลประทาน การรับซ้ือเมลด็

พนัธ์ุจากศูนยข์า้วชุมชนเพื่อกระจายใหเ้กษตรกรในชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศูนยข์า้ว

ชุมชนตามความเหมาะสม 

4. สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน  ควรมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

    4.1 ด้านการพัฒนาการบริหารกลุ่ม  ควรมีการพฒันาในดา้นการรวมกลุ่มให้เขม้แขง็ การมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานของศูนยอ์ย่างต่อเน่ือง การจดัการประชุมสมํ่าเสมอ กาํหนดเวลาการ

ประชุมให้เหมาะสม การเลือกตั้งกรรมการท่ีเป็นคนดีมีความสามารถ การปรับปรุงกฎระเบียบขอ้บงัคบัให้

เหมาะสม และการบริหารงานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได ้

    4.2 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน  ควรมีการพฒันาในดา้นการเพ่ิมเงินกองทุน เช่น 

การระดมทุน ขายหุ้น การบริหารกองทุนมีระบบตรวจสอบโปร่งใส การปันผลให้สมาชิกการวางแผนการ

บริหารเงินกองทุนแบ่งแยกเป็นงบประมาณในดา้นต่าง ๆ การส่งเสริมใหส้มาชิกกูย้มืเพื่อการผลิตเมลด็พนัธ์ุ

ขา้ว และการนาํเงินกองทุนไปลงทุนใหเ้กิดรายได ้

    4.3 ด้านการปรับปรุงการทําแปลงพนัธ์ุ  ควรมีการพฒันาในดา้นการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน

การทาํแปลงพนัธ์ุ การมีนาแปลงรวม การปรับปรุงดินโดยปลูกพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอฟางและปลูกพืช

หมุนเวียน เมล็ดพนัธ์ุท่ีนํามาขยายตอ้งเป็นเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี การตดัพนัธ์ุปนสมํ่าเสมอต่อเน่ือง การ

จดัระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพแปลงพนัธ์ุอย่างเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การทาํ

ความสะอาดเคร่ืองเก่ียวนวดก่อนเกบ็เก่ียว การส่งตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ 

การลดตน้ทุนการผลิตจากการใชปุ๋้ยและสารเคมี และการมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 
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    4.4 ด้านการจัดการกระจายพนัธ์ุ  ตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายและแผนการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี

ใหช้ดัเจน การกระจายพนัธ์ุใหก้บัสมาชิกและเกษตรกร และการกระจายพนัธ์ุขา้วใหห้ลากหลายช่องทาง 

    4.5 ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้  ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการเรียนรู้จากเงินกองทุน 

การมีนาแปลงรวมสําหรับการเรียนรู้ อบรม สาธิต และฝึกฝนทกัษะ การจดัทาํแผนการเรียนรู้ในแต่ละปี

การศึกษาดูงานกบักลุ่มท่ีประสบผลสาํเร็จ และการสรุปและถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 

    4.6 ด้านการพฒันาการตลาด  สมาชิกควรรวมกลุ่มกนัขายโดยศูนยข์า้วชุมชน ศูนยข์า้วชุมชนควร

จัดหาถุงบรรจุเมล็ดพันธ์ุและเคร่ืองเย็บถุงบรรจุโดยการตั้ งกรรมการดูแลด้านการตลาด  และการ

ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

จากผลการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัท่ีน่าสนใจและพฒันาการ

วิจยัอยา่งต่อเน่ืองในกรอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การวิจยัโดยการขยายพ้ืนท่ีการศึกษาใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการทาํนาทัว่ประเทศ 

2. การประเมินผลการพฒันาภายหลงัจากนาํรูปแบบไปใชใ้นระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือศึกษาผลกระทบ

และปัจจยัความสาํเร็จของรูปแบบท่ีนาํไปใชเ้พื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

3. การวิจยัการสร้างเครือข่ายศูนยข์า้วชุมชน 

4. การวิจยัเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการนาํรูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนไปปรับใช ้

ใหเ้หมาะสม 

5. การศึกษาระบบการผลิตและการกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

6. การรวบรวมภูมิปัญญาเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้ว การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วและการปลูกขา้วในสภาพ 

พื้นท่ีต่าง ๆ  

บรรณานุกรม 

ก่ิงพร  ทองใบ  2545 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจัดการเชิง 

                     กลยุทธ์ในภาครัฐกจิ  เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                     นนทบุรี 

ชาญพิทยา  ฉิมพลี  2544  การศึกษาการดาํเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลติพนัธ์ุข้าวชุมชน (ข้าว 

                     หอมมะล)ิ กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมพืชไร่นา  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ณรงค ์ มหรรณพ และดุสิต  เวชกิจ  2534 “องคก์รประชาชนในการส่งเสริมการป่าไม”้ ในเอกสารการ 

                     สอนชุดวชิาความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการส่งเสริมการป่าไม้  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 

                     สหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ธนชยั  ยมจินดา  2548 แนวคิดและหลกัการการบริหารเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจัดการ 

                      เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกจิ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                      นนทบุรี 

พิมาน วงศอ์ภยั  2533 ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอ้งคก์รประชาชนสามารถพึ่งตนเอง: ศึกษากรณีศูนยบ์ริการ 

                      สมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสัง อาํเภอโนนสงั จงัหวดัอุดรธานี 

ลาํแพน  ขนักสิกรรม  2545 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้ว 

                      ชุมชนในจงัหวดันครสวรรค ์วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 

                      สหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี 

สนัติ  อุทยัพนัธ์ุ  2546  การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการแก่กองทุนหมู่บา้นของ 

                      เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ระดบัตาํบล จงัหวดัขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

                      สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลียสุโขทยัธรรมาธิราช 

สมพนัธ์  เตชะอธิก  2540  NGOs อสีานทางเลอืกแห่งพลงัการเปลีย่นแปลง กรุงเทพมหานคร บริษทัพิมพดี์ 

อนนัต ์  บุญสนอง  2548  ตวัแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารสอนชุดวชิาการจัดการ 

                      เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกจิ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                      นนทบุรี 

 

********************** 
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