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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล 2.เพื่อพฒันาเครือข่าย

ศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล 

การวิจยัใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงกบัศนูย์ข้าวชมุชนที่อยูใ่นเขต

ลุม่น า้มลูจาก 9 จงัหวดัจ านวน 28 ศนูย์ข้าวชุมชนแต่ละศนูย์ข้าวชุมชน คดัเลอืกตวัแทนผู้น าและสมาชิกแบบเจาะจง เก็บ

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง แบบประเมินองค์ประกอบตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของศนูย์ข้าวชมุชน และประเด็นการสมัมนา การวิเคราะห์ข้อมลู

เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ ข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ 

การศกึษาความเป็นเหตแุละผล การอธิบายให้ความหมาย และการจดัหมวดหมูข้่อมลู  

ผลการวิจยัพบวา่          

  1. สถานการณ์การด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนที่ศึกษา จัดตัง้มาแล้วเฉลี่ยประมาณ 8 ปี โดยได้รับการ

สนบัสนนุปัจจยัการผลติจากกรมสง่เสริมการเกษตร กรมการข้าว และ อบต. สภาพพืน้ท่ีเป็นทัง้พืน้ท่ีลุม่ และพืน้ท่ีดอน การ

ผลิตเมล็ดพนัธุ์มีการปลกูและคดัเลือกพนัธุ์ปน ข้าวที่ปลกูสว่นใหญ่เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 การกระจายพนัธุ์ข้าวส่วน

ใหญ่กระจายเมลด็พนัธุ์ข้าวให้กบัเกษตรกรในชุมชน และในพืน้ท่ีใกล้เคียง ด้านการบริหารกลุม่มีการตัง้กรรมการศนูย์ข้าว

ชุมชนที่ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ มีแปลงเรียนรู้ตามระบบแปลงโรงเรียน

เกษตรกร ด้านการบริหารกองทุนมีกฏระเบียบในการบริหารกองทุน และมีการปันผลให้กับสมาชิก สภาพปัญหาการ

ด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนที่มีความรุนแรงในระดบัมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารกลุม่ในเร่ืองของภาวะความเป็น

ผู้น า การวางแผนและกิจกรรมกลุ่ม การติดตามและประเมินผลกลุม่ กฏระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ และการประชุมกลุ่ม 

ปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านความรู้ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์  ด้านการตลาดและการ

กระจายพนัธุ์ ด้านการจดัการทนุ  

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  
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2. การพฒันาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุม่น า้มลู ประกอบด้วย 1) การพัฒนาขัน้ตอนการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล มี 6 ขัน้ตอนได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าว

ชุมชน มี 4 เร่ือง ได้แก่ การพฒันากระบวนการบริหารเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การพฒันากิจกรรมของ

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนที่ก่อให้เกิดการเช่ือมโยง การพัฒนาการเช่ือมโยงศูนย์ข้าวชุมชนกับองค์กรต่างๆ  และการ

พฒันาการสนบัสนุนศูนย์ข้าวชุมชนจากภาครัฐ  การจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 

ประเด็นตวัชีว้ดั คือ (1) กระบวนการบริหารเครือข่าย (2) กิจกรรมของเครือขา่ย (3) การเป็นเครือขา่ย/การประสานงานกบั

กลุม่องค์กรต่างๆ และ (4) การสนบัสนนุจากภาครัฐ การวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย 

แนวยทุธศาสตร์ด้านการขยายเครือข่าย ด้านการตลาด และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สว่นแผนการพฒันาเครือขา่ยเป็น

แผนของแต่ละศนูย์ที่เก่ียวข้องกบัเครือข่ายสว่นใหญ่เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดงูานและ

การประชุมวางแผนเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและในระดบัลุม่น า้มลู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการศึกษาดงูาน 2 จุดคือ  

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรกรรมแบบพอเพียงจงัหวดัยโสธร และศนูย์ข้าวชุมชนจงัหวดัสริุนทร์ การติดตามผลความก้าวหน้า

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มีการติดตามผลหลงัจากมีแผนแล้ว 1 ครัง้ และการประเมินผลการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า ศูนย์ข้าวชุมชนได้มีการด าเนินการตามตวัชีว้ดัได้ค่อนข้างเกือบครบทุกประเด็นของ

ตวัชีว้ดั แต่มีบางประเด็นที่สมาชิกเกือบคร่ึงยงัไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตรา

สญัลักษณ์  ถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกัน การรับซือ้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเครือข่ายเพื่อมาจ าหน่าย  และการตรวจสอบ

ย้อนกลบัโดยเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์พนัธุ์ ข้าวเร่ืองการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ ข้าวท้องถ่ินใน

เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนพนัธุ์ ข้าวระหว่างกลุ่ม ด้านการเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่  

ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั ร้านค้า และโรงส ี 2) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 

ประการ คือ (1) แนวทางการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน (2) แนวทางการสร้างเครือข่ายการตลาดและการกระจาย

พนัธุ์ (3) การก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้าวชุมชน และ (4) แนวทางการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 

3. ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาเครือขา่ย มี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ วิสยัทศัน์และการน าองค์กร 

การวางแผนยุทธศาสตร์กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดหาแหล่งเงินทุน การจดัการระเบียบ

ข้อบงัคบัและการพฒันาบคุลากรของศนูย์ข้าวชมุชน สว่นปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย การยอมรับคณุภาพเมลด็พนัธุ์ของ

ชาวนากลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตพันธุ์ ข้าว ราคาพันธุ์ ข้าวและคู่แข่งขัน 

นโยบายและการสนบัสนนุจากภาครัฐ การค้าเสรีในกลุม่ประเทศอาเซี่ยน การแขง่ขนัของประเทศคูแ่ข่ง และการเช่ือมโยง

เป็นเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนกบัองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ค าส าคัญ : เครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน  ลุม่น า้มลู 
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Abstract 

 This was a participatory action research with the objectives of 1. studying the 

situation of community rice centers in the Mool River Basin; 2. developing a network of 

community rice centers in the Mool River Basin; and 3. studying factors that affected the 

development of that network. The sample population was the 28 community rice centers in 

the 9 provinces of the study area, and from each rice center, representatives of leaders and 

members were selected through purposive sampling. The tools used to collect data were 

structured interview forms, topics at participatory action seminars and evaluation forms to 

measure indicators of the strength of the community rice centers. Descriptive statistics 

(percentage, mean and standard deviation) were used to analyze quantitative data and the 

methods of comparison, causality analysis, interpretation and categorization were used to 

analyze qualitative data.      

The results showed that:  

        1. The community rice centers studied had been in operation for a mean of 8 

years. They received assistance in the form of factors of production from the Department of 

Agricultural Extension, the Rice Department and their local Tambol Administrative 

Organizations. Geographically, some were located in valleys and some on plateaus. For rice 

seed production, they planted rice and weeded out rogues. Most of the centers produced the 

Kao Dok Mali 105 variety. They mostly distributed the seed to farmers in the community and 

nearby areas. As for management, the rice centers were run by committees composed of a 

chairman, vice chairman, members, treasurer and secretary. They had demonstration fields 

following the farmer school model. They had rules for managing the centers’ funds and they 

paid dividends to members. As for the problems faced by the community rice centers, the 

most severe problems were management problems involving leadership, planning, group 

activities, evaluation, rules, and meetings. Less severe problems were problems with 

knowledge, seed production, marketing, distribution and fund management.        

          

2. The development of a network of community rice centers in the Mool River 

Basin consisted of 1) Setting the steps-  6 steps were decided on: goal setting, setting 

indicators to measure the strength of the network, setting development strategies and plans, 

exchange of knowledge, following up on progress with the network development, and 

evaluation. 2) Analysis of the results of the process of developing the network of 

community rice centers- the results of each step were as follows: Goals of the network—4 

goals were identified: to make the management of rice centers more efficient, to develop 

activities that would connect the rice centers in the network, to develop connections between 

the network and outside organizations, and to develop more support from government 

agencies.  Indicators of the strength of the network—4 indicators were identified: (1) the 

network management process; (2) network activities; (3) status of the network’s 

operations/coordination with other groups and organizations; and (4) government support. 

Strategies and plans to develop the network—strategies consisted of strategies to expand the 
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network, marketing strategies and knowledge exchange strategies. The plans were the 

individual plans of each community rice center in the network, most of which involved 

training, study tours, knowledge exchange, and provincial-level and whole network-level 

meetings to set plans for the network. Knowledge exchange—2 study trips were organized to 

visit the Yasothon Province Sufficiency Agriculture Learning Center and the Surin 

Community Rice Center. Follow-up—one follow-up check was made after the plan had been 

set. Evaluation—The community rice centers had taken action on almost all the indicators, 

but there were some marketing, rice exchange and coordination activities that nearly half of 

the member rice centers had not yet taken action on, namely: using the network logo, using 

the same standard of packaging, buying rice seed from within the network for re-sale, 

traceability checks, exchange of land race rice breeds, conservation of local land races and 

germplasm collection by the network, and coordination with provincial commerce offices, 

stores and rice mills. 3) Ways to strengthen the network- 4  areas were identified: (1) ways 

to develop the network; (2) ways to build up a market and seed distribution network; (3) 

setting of topics for knowledge exchange to increase the community rice centers’ capabilities; 

and (4) ways of knowledge exchange to develop the network.  

 3. There were internal and external factors that affected development of the network of 

community rice centers. Internal factors consisted of the organization’s vision and 

leadership, strategic planning of the production process and quality control, acquisition of 

funding, management of the rules of community rice centers and personnel development at 

the rice centers. External factors consisted of target farmers’ acceptance of the quality of the 

rice seed, technological level of the equipment and machinery used to produce the rice seed, 

price of the rice seed, market competition, government policies and support, free trade in the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), competing rice seed-producing countries, 

and linkage of the network of community rice centers with related organizations.  

Keyword(s) : community rice center, network, Mool River Basin 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากปริมาณความต้องการข้าวของตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ท าให้หลายประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตและส่งออก
ข้าวท่ีส าคัญเช่น อินเดีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น พยายามผลักดัน
นโยบาย  การผลิตเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในการเข้ามามีส่วนแบง่ทางการตลาด  ส าหรับประเทศไทย
ในฐานะผู้น าการส่งออกข้าวของโลกจ าเป็นต้องปรับระบบการผลิตเพ่ือสามารถรักษาตลาดและความเป็น
ผู้น าการส่งออกโดยการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขันทางการค้า  ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การผลิตโดย
ค านึงถึงความต้องการของตลาดทัง้ทางด้านปริมาณและคุณภาพและการผลิตท่ีปลอดภัยทัง้ต่อ
สภาพแวดล้อมและผู้บริโภค จากการศกึษาของอจัฉรา จิตตลดากร และคณะ (2547) พบว่า การผลิตข้าว
ของไทยเพ่ือท่ีจะให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ ได้นัน้ มีแนวทางหลกัท่ีส าคญัพอสรุปได้คือ การใช้
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ข้าวพนัธุ์ดี การจดัระบบการผลิตท่ีดี การจดัการน า้ และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และจากเอกสารของ
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว (ม.ป.ป.) รายงานว่าเมล็ดพนัธุ์เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัในการผลิตพืชและการ
พฒันาการเกษตรของประเทศ   การเพิ่มผลผลิตตอ่พืน้ท่ีโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม เช่น การ
ใช้พันธุ์พืชท่ีดี ปุ๋ ยเคมี สารเคมี การเขตกรรมต่าง ๆ นัน้การเลือกใช้พันธุ์ ดีเป็นวิธีท่ีจะเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกรโดยเสียคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ  และเหมาะสมกับสภาพของการเกษตรไทยซึง่ส่วนใหญ่ยงัมีข้อจ ากดั
ในการลงทุน  นอกจากนีพ้นัธุ์พืชท่ีดียงัมีผลให้คณุภาพของผลผลิตดีขึน้เป็นท่ีต้องการของตลาด พืชมีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ ยและทนทานต่อศัตรูพืชต่างๆ ได้ดี ท าให้ลดการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีท่ีมีผลต่อผลผลิต
สภาพแวดล้อมและตอ่ต้นทนุการผลิต จากหลกัการดงักล่าวสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัการผลิตพืชทัว่ไป
โดยเฉพาะข้าวได้อย่างเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยไม่สามารถหา
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากพืน้ท่ีในการปลูกข้าวของประเทศมีประมาณ 66 ล้านไร่ 
ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวประมาณ 1 ล้านตนั ในขณะท่ีหน่วยงานราชการผลิตได้เพียง 9 หม่ืนตนั ส่วน
ภาคเอกชนยงัไมส่นใจท่ีจะลงทนุในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ (อภิชาต ิพงษ์ศรีหดลุชยั, 2549)  ภาระในการจดัหา
เมล็ดพนัธุ์ส่วนท่ีเหลือจึงตกเป็นของเกษตรกร นอกจากนีเ้ทคโนโลยีการผลิตเช่น ปุ๋ ย สารเคมี ท่ีใช้ยงัเป็น
การพึ่งพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้การผลิตจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน 
เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การน าหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  ด้วยเหตุนีภ้าครัฐจึงได้
สง่เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่จดัตัง้เป็นศนูย์ข้าวชมุชนเพ่ือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธุ์ดีกระจายให้กบัสมาชิก
และเป็นแหลง่เรียนรู้เร่ืองการปลกูข้าว 

ในบรรดาข้าวของประเทศตา่งๆ ท่ีมีการส่งออกทัง้หลาย ข้าวไทยนบัว่าได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคทัว่โลกว่ามีคณุภาพดี โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าว กข. 15 ท่ีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตลุ่มแม่น า้มูลซึ่งมีสภาพแวดล้อมและแหล่งน า้ท่ี

เหมาะสมตอ่การปลกูข้าวโดยมีพืน้ท่ีปลกูข้าวมากท่ีสดุถึงร้อยละ 75.38 ของพืน้ท่ีการเกษตรทัง้หมดของลุ่ม

น า้การผลิตข้าวในเขตนีก็้ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับเขตอ่ืน ดงันัน้ศูนย์ข้าวชุมชนจึงเข้ามามีบทบาท 

แตก่ารพฒันาศนูย์ข้าวชมุชนท่ีผ่านมาแตล่ะศนูย์ตา่งพฒันาเฉพาะศนูย์ของตนเองโดยไม่มีการเช่ือมโยงกบั

กลุ่มตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในชมุชนและตา่งศนูย์ท่ีอยูภ่ายนอก เน่ืองจาก สมาชิกไม่เห็นความส าคญัของการ

มีเครือข่าย ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐทัง้ในด้านงบประมาณและบุคคลากร ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์ข้าว

ชมุชนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดผู้น า ขาดศนูย์ประสานงานหรือจดุเช่ือมโยง เป็นต้น จากการศกึษาของ 

สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2549) เร่ืองการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนพบว่าแนวทางหนึ่งในการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับศนูย์ข้าวชุมชนให้มีความยัง่ยืน คือการสร้างเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน เน่ืองจาก การพฒันา
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จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินการจากหลายภาคส่วนด้วยกัน เพ่ือการระดมทรัพยากรท่ีมีในแต่ละส่วน

เช่ือมโยงประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมกันก่อให้เกิดพลังทัง้ในด้านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  การระดมความคิดแก้ปัญหาร่วมกัน การเช่ือมโยงกิจกรรม การแลกเปล่ียนทรัพยากร

การผลิตและข้อมลูข่าวสารซึง่กนัและกนัโดยแนวทางการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สามารถด าเนินการได้

หลายรูปแบบ เช่น การกระตุ้นให้มีกิจกรรมร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้การศกึษาดงูาน การประชมุแบบ

หมนุเวียน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้วา่การพฒันาการผลิตข้าวของไทยศนูย์ข้าวชมุชนเป็นกลไกส าคญั
แต่การด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนให้มีความยัง่ยืน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบต่อ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ได้นัน้การสร้างเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มภายใน
และนอกชมุชน หรือศนูย์ข้าวชมุชนด้วยกนัเองสามารถส่งเสริมสนบัสนุนงานศนูย์ข้าวชุมชนในหลายด้าน
ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องจดัสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 
  2. เพ่ือพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 
  3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 

นิยามศัพท์ 

  1. ศนูย์ข้าวชุมชน หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอาชีพท านาและได้ขึน้ทะเบียนเป็นศนูย์ข้าวชุมชนกับ
กรมการข้าว โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวกระจายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรรายอ่ืนๆ และ
เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท านา             
  2. เครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุ่มน า้มูล หมายถึง กลุ่มศนูย์ข้าวชุมชนจากจงัหวดัร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ านาจเจริญ อบุลราชธานี ศรีสะเกษ สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา และชยัภมูิ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
เอกชนท่ีมารวมกลุม่กนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั       

  3. รูปแบบการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน  หมายถึง  ขัน้ตอนกระบวนการในการด าเนินการเพ่ือ
การพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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  1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว  ได้ข้อมูลในการพัฒนาก าหนด
นโยบาย สง่เสริม และการจดัการศนูย์ข้าวชมุชนและเครือขา่ย     
 2. นักพัฒนาทัง้จากภาครัฐและเอกชนได้องค์ความรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนกลุ่ม
ตา่งๆ และเครือขา่ย            
  3. สมาชิกและผู้น าชมุชนท่ีร่วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และเห็นความส าคญัในการสร้าง
เครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน           
 4. การเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว การปลกูข้าว และการพฒันาการ
ผลิตข้าวของประเทศ           
 5. การเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัของประเทศในการสง่ออกข้าว 

วิธีการวิจัย 

วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย   เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย ประชากรศนูย์ข้าวชมุชนจ านวน 898 ศนูย์ ท่ีอยูใ่นเขตลุม่น า้
มลู และประชากรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์ข้าวชมุชนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้มลู ก าหนดกลุ่มตวัอย่างศนูย์
ข้าวชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างศนูย์ข้าวชุมชนแบบเจาะจงเพ่ือให้ได้ศนูย์ข้าวชมุชนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้มูล 
จ านวน 28 ศนูย์ แล้วสุ่มแบบเจาะจงอีกครัง้กบัตวัแทนผู้น า สมาชิกศนูย์ข้าวชุมชนและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัใช้แบบสมัภาษณ์ แบบประเมินตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของเครือข่าย  และ
ประเดน็การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์น าไปทดสอบก่อนปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบรูณ์ก่อนน าไปใช้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพืน้ท่ี เพ่ือนัด
หมายเกษตรกรในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้จากแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินตัวชีว้ัดความ
เข้มแข็งของเครือขา่ย และการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

 การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ คา่เฉล่ีย และคา่ร้อยละ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การเปรียบเทียบการศึกษาความเป็นเหตแุละผล การอธิบายให้ความหมาย การจัด
หมวดหมูข้่อมลู 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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ผลการวิจัย 

1.สถานการณ์ศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  

  ศูนย์ข้าวชุมชนท่ีศึกษา จัดตัง้มาแล้วเฉล่ียประมาณ 8 ปี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก

หน่วยงานราชการ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และ องค์การบริหารส่วนต าบล สภาพพืน้ท่ีเป็น

ทัง้พืน้ท่ีลุ่ม และพืน้ท่ีดอน  การผลิตเมล็ดพนัธุ์มีการปลกูและคดัเลือกพนัธุ์ปนข้าวท่ีปลกูส่วนใหญ่เป็นข้าว

ขาวดอกมะลิ 105 การกระจายพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่กระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในชุมชน และใน

พืน้ท่ีใกล้เคียง  ด้านกลุ่มและการบริหารกลุ่ม มีการตัง้กรรมการศูนย์ข้าวชุมชนท่ีประกอบด้วย ประธาน

ศนูย์ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ สถานท่ีเรียนรู้ร่วมกันของศนูย์คือ แปลงเรียนรู้ตาม

ระบบแปลงโรงเรียนเกษตรกร ด้านกองทนุและการบริหารกองทนุมีกฎระเบียบในการบริหารกองทนุ และมี

การปันผลให้กับสมาชิกบ้าง สภาพปัญหาการด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนจากการศึกษาสภาพปัญหา

ของศนูย์ข้าวชมุชน คือ ด้านความรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ ด้านการตลาดและการกระจายพนัธุ์ ด้านการจดัการ

ทนุ เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงในระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาด้านการบริหารกลุ่มในเร่ืองของภาวะความ

เป็นผู้น า การวางแผนและกิจกรรมกลุม่ การติดตามและประเมินผลกลุม่ กฎระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ และ

การประชมุกลุม่เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงในระดบัมาก 

2.ขัน้ตอนและผลการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  
 จากการวิจยัพบว่า ประกอบด้วย 1) การพัฒนาขัน้ตอนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขต
ลุ่มน า้มูล มี 6 ขัน้ตอนได้แก่             

(1) การก าหนดเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มีเป้าหมายดงันี ้
(ก) การพฒันากระบวนการบริหารเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ   

(ข) การพฒันากิจกรรมของเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนท่ีก่อให้เกิดการเช่ือมโยง 

(ค) การพฒันาการเช่ือมโยงศนูย์ข้าวชมุชนกบัองค์กรตา่งๆ  

(ง) การพฒันาการสนบัสนนุศนูย์ข้าวชมุชนจากภาครัฐ  

   (2)  การก าหนดตัวชีวั้ดความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน จากการจัย 
พบวา่ มี 4 ประเด็นตวัชีว้ดั คือ (ก) กระบวนการบริหารเครือขา่ย ได้แก่ การก าหนดนโยบายและทิศทางของ
เครือข่ายการก าหนดแผนการด าเนินงานของเครือข่ายร่วมกับกลุ่มอ่ืนโครงสร้างการท างานของเครือข่าย
กฎระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายการประสานงาน/การส่ือสารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กองทุนเครือข่าย  และการมีท่ีท าการศนูย์ประสานงานเครือข่าย (ข) กิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่ กิจกรรม
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การผลิตเมล็ดพันธุ์  กิจกรรมการตลาดของเครือข่ายกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนและอนุรักษ์พันธุ์ ข้าว  (ค) การเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  ศนูย์ข้าวชมุชนอ่ืน สหกรณ์การเกษตรหน่วยงานส่งเสริมของภาครัฐ 
สถาบนัการศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  ผู้น าชมุชน (ผู้ ใหญ่บ้าน/ก านนั) กลุ่มตา่งๆ ในชมุชน 
ร้านค้า และโรงสี และ (ง) การสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ การให้เมล็ดพันธุ์ตัง้ต้น การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์/
ปัจจยัอ่ืนๆ การสนบัสนุนงบประมาณเครือข่าย การสนบัสนุนองค์ความรู้ต่างๆ (การให้ค าแนะน า/อบรม/ 
เป็นพ่ีเลีย้ง)  การสนบัสนนุการก่อตัง้เครือขา่ย และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมท างานกบัเครือขา่ย  

  (3) การก าหนดแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 3 ด้าน คือ 
ด้านการขยายเครือข่าย ด้านการตลาด และด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แผนปฏิบัติงานพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละจังหวัดเป็นการก าหนดแผนภายใต้แนวยทุธศาสตร์     

   (4) การแลกเป ล่ียนเรียน รู้  โดยการไปศึกษาดูงานใน 2 จุดคือศูนย์การเรียน รู้
เกษตรกรรมแบบพอเพียงจงัหวดัยโสธร และศนูย์ข้าวชมุชนจงัหวดัสริุนทร์    

        (5) การตดิตามผลการด าเนินงาน มีการตดิตามผลหลงัจากมีแผนแล้ว 1 ครัง้             

              (6) การประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย  โดยการประเมินตนเองจากแบบประเมิน
ตวัชีว้ดัการพฒันาเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนท่ีท าการประเมินภายหลงัจากพฒันา เห็น
ว่าศูนย์ข้าวชุมชนได้มีการด าเนินการตามตัวชีว้ัดได้ค่อนข้างเกือบครบทุกประเด็นของตวัชีว้ัดแต่มีบาง
ประเด็นท่ีสมาชิกเกือบคร่ึงยังไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตรา
สัญลักษณ์ (ย่ีห้อ) เดียวกัน ถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกัน การรับซือ้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเครือข่ายเพ่ือมา
จ าหน่าย  และการตรวจสอบย้อนกลบัโดยเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปล่ียนและอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าว เร่ืองการ
อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถ่ินในเครือข่ายและการแลกเปล่ียนพนัธุ์ข้าวระหว่างกลุ่ม ด้านการเป็น
เครือขา่ย/การประสานงานกบักลุม่องค์กรตา่งๆ ได้แก่ ส านกังานพานิชจงัหวดัร้านค้าและโรงสี  

2) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 ประการ คือ (1) 

แนวทางการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชน (2) แนวทางการสร้างเครือขา่ยการตลาดและการกระจายพนัธุ์ 

(3) การก าหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของศนูย์ข้าวชมุชน และ  (4) แนว

ทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 

 3.ปัจจัยการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  มี 2  ปัจจยัดงันี ้

 1) ปัจจัยภายในการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบด้วย 

(1) ก าหนดวิสยัทศัน์วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชน 
(2) การวางแผนยทุธศาสตร์ของศนูย์ข้าวชมุชน 
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(3)  กระบวนการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
(4) การจดัหาแหลง่เงินทนุ  
(5) การจดัการระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์ข้าวชมุชน  
(6) พฒันาบคุลากรตามกิจกรรมของศนูย์ข้าวชมุชน 

 2) ปัจจัยภายนอกในการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบด้วย 

(1) การยอมรับคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ 
(2) เทคโนโลยีของเคร่ืองมือและอปุกรณ์การผลิตพนัธุ์ข้าว 
(3) ราคาพนัธุ์ข้าวและคูแ่ขง่ขนั 
(4) นโยบายและการสนบัสนนุเครือขา่ยจากภาครัฐ 
(5) การค้าเสรีในกลุม่ประเทศอาเซ่ียน 
(6) การแขง่ขนัของประเทศคูแ่ขง่ 
(7) การเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกบัองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

การอภปิรายผล 

       1. ขัน้ตอนการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
จากผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูลท่ีได้ขัน้ตอนการพฒันา

เครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน 6 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเครือข่าย การจดัท าตวัชีว้ดั

ความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน การวางแผนการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปล่ี ยนเรียนรู้การ

ติดตามผลความก้าวหน้าแผนงานการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และการประเมินผลการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนของ สัจจา บรรจงศิริและคณะ (2549)   ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน 

พบว่า รูปแบบท่ีใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนมี 8 ขัน้ตอน เร่ิมจากการส ารวจพืน้ท่ี 

การก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัด การประเมินศูนย์ข้าวชุมชนก่อนเร่ิมด าเนินการพัฒนา การจัดท า

ยทุธศาสตร์การพฒันาศนูย์ข้าวชมุชน การสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัท าแผนปฏิบตัิการ การตดิตาม

ผลการด าเนินงาน และการประเมินผลภายหลังการพัฒนา ซึ่งผลการด าเนินการพัฒนาตามขัน้ตอน

ดงักล่าว”พบว่า ทุกศูนย์ข้าวชุมชนมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งเพิ่มขึน้แต่เม่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนา

เครือข่ายจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองจากแบบประเมินตวัชีว้ดัการ

พฒันาเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนท่ีท าการประเมินภายหลงัจากพัฒนา พบว่าผลการ

ด าเนินงานตามแผนถ้าแผนงานท่ีก าหนดไว้และศูนย์ข้าวชุมชนสามารถด าเนินการได้เองแล้วจะมีการ
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ด าเนินการเป็นไปตามแผน แตถ้่าต้องประสานกบัภายนอกจะมีปัญหา เชน่ เร่ืองงบประมาณจากหนว่ยงาน

สนบัสนุน  เร่ืองบุคลากรท่ีมาส่งเสริม เป็นต้น ส าหรับผลการประเมินตนเองจากแบบประเมินตวัชีว้ดัการ

พฒันาเครือข่ายโดยการประเมินภายหลงัจากพฒันา ส่วนใหญ่ได้มีการด าเนินการตามตวัชีว้ดัได้ค่อนข้าง

เกือบครบทุกประเด็นของตวัชีว้ัดแต่มีบางประเด็นท่ีสมาชิกเกือบคร่ึงยังไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้าน

กิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตราสัญลักษณ์ (ย่ีห้อ) เดียวกันถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกันโดย

เครือข่ายการรับซือ้เมล็ดพนัธุ์จากกลุ่มเครือขา่ยเพ่ือมาจ าหน่าย  และการตรวจสอบย้อนกลบัโดยเครือข่าย

กิจกรรมการแลกเปล่ียนและอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเร่ืองการอนรัุกษ์และรวบรวมพนัธุ์ข้าวท้องถ่ินในเครือข่ายและ

การแลกเปล่ียนพนัธุ์ข้าวระหว่างกลุ่ม ทัง้นีเ้น่ืองจากยงัไม่ได้มีการประชมุและสร้างข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง

สมาชิกเครือข่าย ส าหรับด้านการเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ ส านักงาน

พานิชจังหวดัร้านค้าและโรงสีในเร่ืองนีส้มาชิกเห็นว่าส านักงานพานิชจังหวดัแทบจะไม่มีบทบาทต่อการ

ผลิตและการตลาดเมล็ดพนัธุ์ข้าวของเครือข่าย ส าหรับร้านค้าและโรงสีสมาชิกเห็นวา่นา่จะเป็นอปุสรรคตอ่

การค้ามากวา่เป็นโอกาสจงึไมไ่ด้ให้ความสนใจเทา่ท่ีควร 

2. กระบวนการเสริมสร้างเครือขา่ย 

เม่ือพิจารณากระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายจากการศึกษาตามขัน้ตอนกระบวนการเสริมสร้าง

เครือข่ายของ นฤมล นิราทร (2542) ท่ีจ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการ

สร้างเครือข่าย  2) ขัน้การติดต่อกับองค์กรท่ีจะเป็นเครือข่าย 3) ขัน้ตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกัน และ 

4) ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธ์เห็นวา่ได้ด าเนินการอยูใ่นขัน้ท่ี 3) คือขัน้ตอนการสร้างพนัธกรณีร่วมกนั 

โดยในขัน้ตอนท่ีศกึษาได้มีชีแ้จงโครงการให้ศนูย์ข้าวชมุชนได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือขา่ย 

รวมทัง้พิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นเครือข่ายในการท างาน จากนัน้มีประชุมร่วมกันการสร้างความผูกพัน

ร่วมกัน การตกลงในความสมัพนัธ์ต่อกัน ก าหนดแผนท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม หรือ

แลกเปล่ียนกบัองค์กรนอกกลุม่ เชน่ ศกึษาดงูาน เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดเพิ่มพนูความรู้ เป็นต้น อาจเรียก

ขัน้ตอนนีว้่า เครือข่ายกลุ่มศึกษาเรียนรู้ หากพิจารณาในประเด็นระดบัการสร้างเครือข่ายก็เป็นขัน้ตอน

ของ informal co-operation และจากการศึกษาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตาม

โครงการพัฒนาไทย-เนเธอร์แลนด์ (2536) ได้สรุปประสบการณ์เก่ียวกับกระบวนการส่งเสริมการสร้าง

เครือขา่ยของกลุม่ใน 7 ขัน้ตอน กลา่วคือ 

1) การรู้จกักลุม่/ขยายแนวคดิเร่ืองกลุม่  
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2) การประชมุกลุ่ม เร่ิมต้นเครือข่าย เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มตา่งๆ เห็นความส าคญัและสนใจ
ท่ีจะมาพบกัน เพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนกันให้มากขึน้ ท าให้ทราบแนวคิดซึ่งกันและกัน 
นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความสนิทสนม ความเป็นเพ่ือนระหวา่งกลุม่ 

3) ก าหนดวตัถปุระสงค์แผนงานของเครือขา่ย เพ่ือพดูคยุแลกเปล่ียนถึงปัญหาของแตล่ะกลุ่ม
เร่ืองตา่งๆ  

4) การทดลองท ากิจกรรมร่วมกนัของเครือข่าย  
5) สร้างความชดัเจนของงานท่ีท าร่วมกนัของเครือข่าย โดยการก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจนของ

เครือขา่ย คดัเลือกคณะกรรมการ ตัง้กฎกตกิาร่วมกนั ก าหนดชว่งเวลาของการพบกนั 
6) การพฒันาเป็นองค์กร โดยคณะกรรมการและสมาชิกต้องตดัสินในร่วมกันว่าจะอยู่ในรูป

องค์กรแบบใด 
7) การก้าวตอ่ไปขององค์กรเครือข่าย เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรของเกษตรกรท่ีมีการพึ่งตนเอง 

และมีการพฒันาท่ียัง่ยืน 
สรุปว่าจากกระบวนการสร้างเสริมเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชนท่ีศึกษา เครือข่ายศูนย์ข้าว

ชุมชนท่ีพฒันานัน้อยู่ในขัน้ตอนท่ี 4 คือมีการทดลองท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายโดยการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี แตย่งัไปไม่ถึงการสร้างความชดัเจนของงานท่ีท าร่วมกนัของเครือข่าย 
โดยการก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจนของเครือขา่ย คดัเลือกคณะกรรมการ ตัง้กฎกตกิาร่วมกนั ก าหนดชว่งเวลา
ของการพบกนั เหตผุลท่ีเครือขา่ยท่ีพฒันานัน้ไมส่ามารถพฒันาได้อยา่งเตม็รูปแบบนัน้ ส่วนใหญ่เป็นปัจจยั
ภายนอกด้านบทบาทของภาครัฐ ดงัท่ี อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) พระมหาสทุิตย์ อาภากโร (2547) สนัต ิ
อทุยัพนัธ์ (2546) และปาน กิมปี (2540) ท่ีกล่าวตรงกนัว่า ภาครัฐควรให้ความส าคญักับนโยบายของการ
เช่ือมโยงกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องยงัไม่มีวิสยัทศัน์  ไม่มีทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์การพฒันาเครือข่าย ยงัไม่มีกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นอกจากนีภ้าครัฐควรเข้ามา
เป็นส่วนประสานงานเครือข่าย มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือนบางกิจกรรมของเครือข่าย มิใช่เป็น
แค่การระดมคนมาประชุมร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียว ดังท่ี ธนา ประมุขกุล (2544) กล่าวเอาไว้ว่า การ
จดัการให้คนมานัง่ “รวมกนั” เพ่ือพดูคยุสนทนากันเฉยๆ เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกนัย่อม
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกนัเป็นก าแพง
โดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากนัอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความ
สนใจร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสงัสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเท่านัน้ แต่จะต้องพฒันาไปสู่ระดบัของ
การลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายช่ือบคุคลที่มี
ความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิก
เพ่ิมข้ึน ย่ิงได้รายชื่อมามากก็ย่ิงท าให้เครือข่ายใหญ่ข้ึน การกระท าเช่นนีเ้ปรียบเสมือนการขยายถงุใส่อิฐให้



 

30 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

โตข้ึนเพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากข้ึน แต่กองอิฐในถงุก็ยงัวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกนัอย่าง
เป็นระบบ การรวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกดัเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละ
ฝ่ายมาเรียนรู้และสนบัสนนุกนัและกนั เป็นการผนึกก าลัง ในลกัษณะทีม่ากกว่า 1+1=2 แต่ต้องเป็น 1+1 
> 2 เรียกว่าเป็น “พลงัทวีคูณ” ผลลพัธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการ
ปล่อยใหต่้างคนต่างท าแลว้น าผลลพัธ์ของแต่ละคนมารวมกนั 

 3. การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
 จากการศกึษาพบว่า การเช่ือมโยงระหว่างศนูย์ข้าวชมุชนกบัเครือข่ายกบัองค์กรตา่งๆ ยงัเป็น

ลกัษณะเฉพาะกิจไม่ได้มีนโยบายท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย ยงัไม่ได้มีกลยุทธ์คร่อมองค์กร คือการเรียนรู้

จากจดุแข็งซึ่งกนัและกนั และการแนะน าปรับปรุงจดุอ่อนเพ่ือผนึกก าลงัก าหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์กรท่ี

เก่ียวข้องในการพฒันาเครือข่ายร่วมกนั แนวทางในการปรับปรุงคือพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนให้ เป็น

เครือข่ายท่ีมีการก าหนดนโยบายร่วมกันของ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กอง

วิศวกรรมการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน สหกรณ์การเกษตร

เพ่ือการตลาด เพ่ือ รวมพลังพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนให้มีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง  

มีกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเป็นมาตรฐานทกุศนูย์ข้าว มีการก าหนดราคาร่วมกนั แบง่โซนการตลาดมีเจ้าหน้าท่ี

สง่เสริมการเกษตร เป็นผู้ เช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งศนูย์ข้าวตา่งๆ เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกบัศนูย์ข้าวชมุชน

อ่ืน แลกเปล่ียนข้อมูลการผลิต การตลาด แลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนปัจจยัการผลิต วางแผนการการ

ผลิตร่วมกันวางแผนการตลาดร่วมกัน ไม่แข่งขนัตดัราคากันเอง มีการสร้างระบบควบคุมคุณภาพเมล็ด

พนัธุ์ข้าว มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เร่ืองหีบหอ่ให้เป็นท่ีเช่ือถือยอมรับของชาวนา เพราะการผนึกก าลงักนัเป็น

เครือข่าย สามารถจะแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีเป็นจุดแข็ง ปรับปรุงแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน หยิบยืม

แลกเปล่ียนทรัพยากรกนัได้ ท่ีส าคญัสมาชิกท่ีมีหนีส้ินต้องขายข้าวก่อนถึงฤดกูารซือ้พนัธุ์ข้าวจะได้รับการ

ชว่ยเหลือ รับจ าน าพนัธุ์ข้าวจากศนูย์ท่ีมีผลก าไร 

 4. ปัจจยัการสร้างเครือขา่ย 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูลปัจจัยในการ

พฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู มีทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซึ่งปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล ยงัขาดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2555) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายในเร่ืองการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือการพฒันา เอาไว้ในประเด็นปัจจยัการสร้างเครือข่าย พบว่า โดยทัว่ไปเครือข่ายจะเกิดขึน้มา
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จากความต้องการจ าเป็นบางอย่างของกลุ่มบคุคลหรือองค์กรจ านวนหนึ่ง ซึ่งความต้องการจ าเป็นดงักล่าว

จะถูกน ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงค์ของเครือข่ายแต่ก็มีเครือข่ายบางแห่งไม่เคยมีการก าหนดเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนไว้เลยเม่ือเครือข่ายไม่มีทิศทางวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนบุคคลหรือองค์กรสมาชิกท่ีมี

ความเข้มแข็งกว่าก็มีโอกาสเข้ามาครอบง าชกัจูงเครือข่าย ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะกับบุคคลหรือ

องค์กรท่ีมีอ านาจมากกว่านัน้เอง นอกจากนีก้ารไม่มีวัตถุประสงค์ของเครือข่ายท่ีชัดเจนยังท าให้การ

ติดตามประเมินผลเครือข่ายไปได้ยากเพราะไม่รู้ว่าจะวดัผลสมัฤทธ์ิของเครือข่ายท่ีตรงไหนอีกทัง้เป็นการ

ยากท่ีจะคงไว้ซึง่ประโยชน์ของมวลสมาชิก เครือข่ายลกัษณะนีใ้ห้ผลตอ่สมาชิกท่ีสามารถวดัได้นัน้น้อยมาก 

ดงันัน้ปัจจัยในการการก าหนดวิสยัทัศน์ ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ให้ประสบ

ความส าเร็จในระดบัใด เม่ือไร และมีกลยทุธ์ ตลอดจนเร่ืองท่ีจะท าให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์นัน้อยา่งไร จึง

เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง 

 ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2555) กล่าวถึงปัจจยัต่อมาคือการครอบง า เครือข่ายสามารถถูก

ครอบง าได้โดยง่ายจากองค์กรกลุ่มผลประโยชน์หวัคะแนนนักการเมือง นกัวิชาการหรือผู้ มีอิทธิพลอ่ืน ๆ 

บอ่ยครัง้ท่ีเครือข่ายเร่ิมจากคนไม่ก่ีคนหรือองค์กรหนึ่งท่ีต้องการหาคนท่ีมีใจตรงกนัมาเป็นพวก สถานภาพ

สมาชิกและกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นไปตามความพอใจของกลุ่มผู้ ก่อตัง้หรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลครอบง า

เครือข่ายความอิจฉาริษยาและความพอใจกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรอาจน าไปสู่ การแยกตวัออกมา

อย่างเด็ดขาดของบางคนหรือบางองค์กร เม่ือกระบวนการครอบง าเร่ิมขึน้เป็นเร่ืองยากท่ีจะหยุดเพราะ

สมาชิกภาพหน้าท่ีของเครือข่ายและระเบียบวาระการประชมุเครือขา่ยถกูควบคมุโดยกลุม่ๆ หนึง่บคุคลหรือ

องค์กรท่ีรู้สึกว่าถูกครอบง าหรือถกูกีดกันมีโอกาสน้อยมากท่ีจะเปล่ียนแปลงเครือข่ายคนพวกนีอ้าจเลิกยุ่ง

เก่ียวกับกิจการของเครือข่ายหรืออาจก่อกวนและเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงกับเครือข่ายเม่ือไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงอะไรในเครือขา่ยได้เขาก็อาจแยกตวัออกไปสร้างหรือเข้าร่วมในเครือขา่ยกนั 

 การพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุ่มน า้มูล ยงัมีปัญหาในเร่ืองขาดงบประมาณในการ

ขยายเครือข่าย การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคณุภาพ ตลอดจนการพฒันาเครือขา่ยการตลาด และมีกลยทุธ์

ท่ีจะผลกัดนัโครงการนีใ้ห้เป็นนโยบายของ องค์การบริหารสว่นต าบลหรือเทศบาล ถ้าหากวา่ศนูย์ข้าวชมุชน

ไมมี่วิสยัทศัน์ พนักิจ กลยทุธ์ท่ีชดัเจนก็อาจจะโดนครอบง าจากนกัการเมืองท้องถ่ินได้โดยง่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอในการน าผลการวิจยัไปใช้ตามรายละเอียด
ดงันี ้

 1.1 ขัน้ตอนการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายศูนย์
ข้าวชมุชนจากผลวิเคราะห์สรุปจดุอ่อน จดุแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาสในการพฒันาท่ีผา่นมายงัมีปัญหา
และอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นจะต้อง พัฒนาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนของจงัหวดัโดยสร้างเครือข่ายศนูย์
ข้าวแตล่ะอ าเภอโดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี ้

     1) จดัประชุมระดมสมองวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งส าหรับปัจจยัภายใน ภาวะคุกคามและโอกาส
พฒันาส าหรับปัจจยัภายนอก  

 2) ก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ โดยการปรับปรุงจดุออ่น  
 3) เขียนรายละเอียดเร่ืองท่ีจะท า (initiative) แตล่ะกลยทุธ์ 
 4) ก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีเหมาะสมมีความสามารถ 
 5) ประเมินระยะเวลาการท างานแตล่ะเร่ืองท่ีจะท า (initiatives) 
 6) หาข้อมลูสถิตเิดมิ (base line data) แตล่ะเร่ืองท่ีจะท า (initiatives) 
 7) จดัท าตวัชีว้ดั (key performance indicator) I 
 8) ค านวณ งบประมาณ 
 9) การพฒันาความรู้ของผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดันัน้ๆ  โดยการก าหนดหน้าท่ีงาน ก าหนดความรู้ท่ีต้อง

ใช้ก าหนดทกัษะทางเทคนิค ทกัษะการบริหารจดัการ ประเมินความรู้ความสามารถ 
  10) จัดท าแผนการฝึกอบรมผู้ รับผิดชอบในแต่ละตัวชีว้ัด จัดการอบรมโดยวิทยากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีการประเมินความรู้หลงัจากการฝึกอบรม 
 11) การทบทวนการบริหาร (management review) ประจ าเดือนโดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนเพ่ือ 

ตดิตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตท่ีุไมไ่ด้เป้าหมาย 
  12) ปรับปรุงแก้ไขปรับแผนงานให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามตวัชีว้ดัได้ 
      การแก้ไขปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุในกลยทุธ์อนัดบัแรก คือการลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้

ชาวนาสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนให้มีก าไรเพ่ือดึงดูดใจให้ชาวนาสมาชิกหันมาปลูกพันธุ์ ข้าวจ าหน่าย และ  
กลยทุธ์อนัดบัตอ่มาคือการสร้างเครือข่ายรวมพลงัศนูย์ข้าวชมุชนเพ่ือก าหนดราคาร่วมกัน เพราะจากสอง
กลยทุธ์จะสามารถลดต้นทนุเพิ่มรายได้และมีราคาขายรายได้ท่ียัง่ยืน  
 1.2  การสร้างเครือข่ายด้วยเว็บไซต์ จากฐานข้อมลูระดบัการศกึษาของตวัแทนศนูย์ข้าวชมุชน

ในบทท่ี 4 ได้ชีใ้ห้เห็นว่า มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ีหก ร้อยละ 34.78 รวมกับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ร้อยละ 23.91 รวมกบั ปริญญาตรี ร้อยละ 4.34 ทัง้สิน้รวมกนัร้อยละ 63.03 นอกนัน้เป็นประถมศกึษาปีท่ี 4 

ร้อยละ 28.26 เป็นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 8.69 แสดงให้เห็นว่าศนูย์ข้าวชุมชนมีระดบัความรู้เพียงพอ
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ตอ่การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ดงันัน้จึงขอเสนอการน าผลวิจยัไปใช้ในครัง้นีด้้วยการสร้างเครือข่าย

ศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลูโดยจดัท า เว็บไซต์ศนูย์ข้าวประจ าอ าเภอ 

1.3  การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอร์  (cluster) ศูนย์ข้าวชุมชน จากการวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล ในครัง้นี ้ได้ข้อสรุปว่ าการผนึกก าลังศูนย์ข้าว

ชุมชนกันให้เป็นเครือข่ายนัน้มีความส าคญัและมีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่เม่ือพิจารณาถึงความยั่งยืนท่ีจะ

เกิดขึน้หลงัจากโครงการจบไปแล้ว จะพบว่ายงัไม่มีหลกัประกันใดๆ ท่ีจะมีการน าเอาผลการศกึษาและกล

ยทุธ์ในการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนท่ีแนะน าเอาไว้ไปใช้ตอ่ได้เอง อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากการ

พฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐ หลายภาคส่วน หากปราศจากความร่วมมือ

ช่วยเหลือท่ีจริงจงัจากหน่วยงานดงักล่าวแล้วความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้ยากยิ่ง ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงขอเสนอแนะ

โครงการอีกแนวทางคือ การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจแบบคลสัเตอร์ศนูย์ข้าวชมุชนดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

   1) รูปแบบของคลัสเตอร์ศูนย์ข้าวชุมชน มีลักษณะของการรวมกลุ่มของศูนย์ข้าว

ชุมชนท่ีตัง้อยู่ในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีท่ีใกล้เคียงกัน และยังหมายรวมถึง ผู้ ให้บริการสถาบนัสนับสนุนต่างๆ 

และหนว่ยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน ซึง่จะชว่ยสง่เสริมการพฒันาของคลสัเตอร์ด้วย 

   2) องค์ประกอบของคลสัเตอร์ การท่ีจะให้คลสัเตอร์แต่ละกลุ่มสามารถขบัเคล่ือนไป

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องคลสัเตอร์นัน้ควรมีองค์ประกอบดงันี  ้

    (1) ภาคเอกชน: ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งด าเนินธุรกิจอนัเป็นแกนหลกัของคลสั

เตอร์นัน้ และมีความร่วมมือจากธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้เช่น ศนูย์ข้าวชมุชน กลุ่มผู้ผลิต

ปุ๋ ยอินทรีย์ในแตล่ะจงัหวดั กลุม่โรงสีในแตล่ะจงัหวดั เป็นต้น 

    (2) สถาบันการเงิน : เพ่ือเป็นพืน้ฐานด้านทรัพยากรทุน เช่น กลุ่มสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดในแตล่ะจงัหวดั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

    (3) สถาบนัการศึกษาองค์กรผู้ ให้บริการ และ สถาบนัวิจัยและพัฒนา : เพ่ือการ
พฒันาและเสริมสร้างพืน้ฐานด้านทรัพยากรมนษุย์และนวตักรรมการผลิต  

    (4) ภาครัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง: ให้การสนับสนุนและร่วมมือผ่านทาง นโยบาย/

มาตรการ/กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

   ทัง้นีค้ลัสเตอร์จะมีอุปสงค์เป็นพลังขบัเคล่ือนท่ีส าคญั มียุทธศาสตร์ท่ีแน่ชดั มีการ
เช่ือมโยงทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน และต้องส่งเสริมการเปิดกว้างทางการค้า โดยมีหัวใจอยู่ท่ี “ความ
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ร่วมมือ” ของทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประเด็นส าคญัในการร่วมมือในลกัษณะของคลสัเตอร์คือ ตรงไหนท่ี
ร่วมมือกันได้ (เพ่ือไปแข่งกับผู้ อ่ืน) ก็ร่วมกัน ตรงไหนท่ียังต้องแข่งขันก็ยังแข่งกันต่อไป เพียงแต่จะต้อง
แข่งขนักันอย่างสร้างสรร เช่น แข่งขนักันพฒันาคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ หรือ แข่งขนักันปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต มิใชแ่ขง่ขนักนัด้วยการตดัราคาคูแ่ขง่โดยท่ีไมไ่ด้ลดต้นทนุ 

  3) ขัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์ 

   (1) กระตุ้นจิตส านกึให้เกิดการรวมกลุม่ 

   (2) วิเคราะห์สถานภาพของคลสัเตอร์  

(3) จดัท ายทุธศาสตร์  

   (4) น ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตั ิ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป มีดงันี ้

  2.1 การวิจยัแนวทางการขยายเครือขา่ยไปยงัภมูิภาคตา่ง ๆ ด้วยการก าหนดโมเดล และ

กลยทุธท่ีชดัเจนในการเป็นต้นแบบ (prototype) 

  2.2 การวิจยัในระยะยาวเพ่ือศกึษาถึงความยัง่ยืนของเครือขา่ยและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  2.3 การวิจยัแนวทางการบริหารจดัการขยายเครือข่าย ท่ีเน้น 

1) การก าหนดภาพรวมอนาคตด้วย scenario planning ของเครือขา่ย 

2) การท า brains forming เร่ิมต้นจากแกนน าและตรวจสอบความเห็นชอบจาก

สมาชิก รองลงมาในเร่ืองของการมองภาพจากภายนอก (เน้นการตลาดน า) เข้ามา (เน้นนวตักรรม) 

3) ตวัชีว้ดัท่ีเน้นความแตกตา่งของรายได้ และคณุภาพชีวิต ตามเกณฑ์ จปฐ  

  2.4 การวิจยัแนวทางการส่งเสริมการพฒันาการขยายเครือข่าย ด้วยการมี strategy map 

ท่ีใช้ BSC และขัน้ตอนด าเนินการ 

บรรณานุกรม 

กลุม่สง่เสริมการผลิตข้าว มปป. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน กรมสง่เสริมการเกษตร กรุงเทพฯ 

ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์  (2555)  การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา สืบค้นเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน  

  2555  จาก http://www.google.co.th/url  



http://e-jodil.stou.ac.th 
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาไทย -เนเธอร์แลนด์  (2536)  คู่มือการ 

  ท างานกับเกษตรกรรายย่อยโดยกระบวนการกลุ่ม   กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร 

ธนา ประมุขกุล  (2544)  การพฒันาเครือข่ายสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพนัธ์.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์                     

        มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  นนทบรีุ :  ส านกัพิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

นฤมล นิราทร (2542)  การสร้างเครือข่ายการท างาน คู่มือ (เอกสารอดัส าเนา) 

ปาน กิมปี  (2540)  การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของ        

  ชุมชน วิทยานิพนธ์ดษุฏีบณัฑิต พฒันาศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  (2547)  เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพฯ :                    

  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส).  

สัจจา บรรจงศิ ริ  และคณ ะ (2549)  การพัฒนาศูน ย์ ข้ าว ชุมชน    นนทบุ รี  : มหาวิทยาลัย 

  สโุขทยัธรรมาธิราช   

สันติ อุทัยพันธุ์   (2546)  การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแก่ 

      กองทุนหมู่บ้านของเครือข่าย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล จังหวัดขอนแก่น.  

       วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

       นนทบรีุ 

อจัฉรา จิตตลดากร และคณะ (2549)  โครงการวิเคราะห์เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันา 

  ปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อาหารจากไร่นาถึงผู้บริโภคภายใต้ 

  องค์ป ระกอบของสายโซ่แห่ งคุณ ค่าอาหาร  ( food value chain) นนทบุ รี : มหาวิทยาลัย 

  สโุขทยัธรรมาธิราช 

 อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย (2549)  ศูนย์ข้าวชุมชนทางรอดของชาวนาไทย. เอกสารประกอบ                         

  ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา เร่ือง  การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย-                       

  ธรรมาธิราช 

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546)   การพัฒนานโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี                 

           กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ 




