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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 

ศูนย์ประเมินผล ได้ดำเนินประเมินผลโครงการธนาคารเมลด็พันธุ์ข้าวชมุชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยประเมินผลผลผลิตและผลลัพธ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมการข้าว โดยการสุ่มเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 218 ราย  

ผลการประเมิน พบว ่า ธนาคารบางแห่งม ีจำนวนสมาชิกไม ่ครบตามเป้าหมาย เน ื ่องจาก
คณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรต้องมีความตั้งใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
อย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่จัดสรรให้เกษตรกรยืมไปเพาะปลูกในแปลงเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกธนาคาร 
ด้านการส่งตรวจคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวของตนเองมีพันธุ์ปนค่อนข้างมาก หากส่งตรวจอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ทำให้จำนวนเกษตรกร 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ครบตามเป้าหมาย ด้านการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถนำเมล็ดพันธุ ์ข้าวไปใช้ประโยชน์ในฤดูกาลถัดไป 
ได้ทันเวลา และธนาคารบางแห่งไม่มีสถานที่สำหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทำให้ลักษณะการคืนเมล็ดพันธุ์ต้องคืน
เป็นเงินสด 

ปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
และด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า ต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้ผ่าน  
การรับรองมาตรฐานนั้น เกษตรกรควรมีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงเมล็ดพันธุ์ก่อนทำการเพาะปลูก ควรปลูก
ด้วยวิธีการปักดำหรือวิธีการหยอด ควรตัดพันธุ์ปนอย่างสม่ำเสมอ และควรเก็บเกี่ยวในลักษณะเกี ่ยวมือ  
หรือควรมีการทำความสะอาดถังบรรจุข้าวก่อนมีการเก็บเกี่ยวข้าวเมล็ดพันธุ์ ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ สภาพความเหมาะสม  
ของพื้นที่ตาม Zoning by Agri-Map การระบาดของวัชพืช แมลง โรคข้าวและอุทกภัย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก 
ที่ไม่สามารถครบคุมได้ ส่วนประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  หากเกษตรกรมีประสบการณ์และทักษะ 
ในการผลิตมากจะส่งผลให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านการรับรองมาตรฐานด้วย 

เพื่อให้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ควรส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี ่ยนวิธีการเพาะปลูกตามต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ด ี และควรกำหนดระยะเวลา  
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับการนำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ในฤดูกาลถัดไป ควรจัดห าสถานที่ 
ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ธนาคาร เพ่ือให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

คำสำคัญ: ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน, เมล็ดพันธุ์ดี, มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 



 



(ค) 

Executive Summary 

 
In fiscal year 2019, the Centre for Project and Programme Evaluation (CPPE) evaluated 

Rice Seed Bank project, which founded in previous fiscal year by Rice department, in both 
outputs and outcomes. This evaluation focused on factors affecting rice seed standard 
assurance by sampling 218 of peasants. 

According to the assessment on Rice Seed Bank project, it appeared that some banks 
have members less than the targets because of too high requirement from the project’s 
steering committee. Moreover, training session time was unsuitable with the growing season. 
Peasants had insufficient rice seed which was allocated by Rice department. Consequently, 
some rice seed had to be rechecked for contamination. So that, the rice seed stock for next 
growing season was insufficient, while almost banks did not have barn and have to return rice 
seed in terms of cash instead. 

Factors that affected the rice seed standard assurance were seed growing process and 
field circumstance. To achieve standard assurance, such activities as eliminating volunteer rice 
plant, planting by hands or seed dropping, often eliminating off-type rice, harvesting by hands 
to reducing rice seed contamination should be applied. On the other hand, rice field 
circumstance affected the secession was the farm located in extremely suitable rice area 
specified in Zoning by Agri-Map, pest outbreak level, rice disease pandemic level, flooding 
level and peasant experience. 

Therefore, to accomplish the project’s objectives, officers should advocate peasants’ 
adaptation to achievable model.  Seed storage should be provided accordingly. Also, training 
period should regard of growing session in the area.  
 
Keywords: Rice Seed bank, Rice seed, Standard rice seed 

 



 

 



(ง) 

คำนำ 

การประเมินผลโครงการธนาคารเมลดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 กรณีศึกษา: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดีของเกษตรกรที่ได้ร ับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีวัตถุประสงค์            
เพื่อประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมการข้าว และเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

ศูนย์ประเมินผลได้รับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว  
และเกษตรกรสมาชิกธนาคารฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทำให้รายงานการประเมินผล
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 
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บทที่ 1 

สารระสำคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและเป็นอาหารหลักของคนในชาติ ประเทศไทยมีพื้นที่  

ปลูกข้าวทั้งหมด 68.16 ล้านไร่ แบ่งเป็นการปลูกข้าวฤดูนาปี ปี 2559/60 มีพื้นที่เพาะปลูก 58.65 ล้านไร่  
ในด้านผลผลิต การปลูกข้าวฤดูนาปี ปี 2559/60 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 25.24 ล้านตัน โดยการปลูกข้าว
ฤดูนาปี ปี 2559/60 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 446 กิโลกรัม ทั้งนี้ การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สภาพดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตที่ใช้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผล 
ต่อคุณภาพ และปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น ทั้งนี้ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในการปลูกข้าว คือ เมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี ซึ่งจะช่วยให้ข้าวมีอัตราการงอกที่สมบูรณ์ แข็งแรง ผลผลิตสูง มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐาน ขายไ ด้
ราคาดี แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จึงเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไป โดยมิได้ตรวจสอบคุณภาพตามหลักวิชาการอีกทั้งยังขาดความชำนาญในการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประกอบกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้เพียง 
80,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อย เมื่อเทียบกับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีมากถึง 1 ล้านตัน
ต่อปี ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกร
ต้องไปจัดหา/ซื้อในตลาดทั่วไป โดยเฉพาะซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีในราคาที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีต้นทุน 
การผลิตที่สูงตามไปด้วย 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการข้าวจึงได้จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีไว้ใช้ในการเพาะปลูก จึงได้เริ ่มจัดตั ้งธนาคารดังกล่าวในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 20 แห่ง  
และมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื ่องในปี 2560 เพิ ่มขึ ้นอีก 10 แห่ง และสำหรับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการข้าวได้จัดตั้งธนาคารเพิ่มขึ้นอีก 20 แห่ง ดำเนินการคัดเลือกพื ้นที่
เป้าหมาย จัดสรรปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการธนาคาร มีการจัดทำบัญชียืม - คืน ภายในธนาคาร มีระเบียบเงื่อนไขการใช้บริการธนาคาร โดยสมาชิก 
มีส่วนร่วมในการจัดการธนาคาร และเจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่นำมาส่งคืนธนาคารด้วย ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารส่วนใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวไม่ผ่านมาตรฐานเ มล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพดี 
ของกรมการข้าวซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินงานธนาคาร  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
1.2.2 เพ่ือเป็นแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ 
1.2.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน 
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1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.3.1 เป้าหมาย 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2561 จำนวน 20 แห่ง 
1.3.2 งบประมาณ 

งบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 11.8000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบดำเนินงาน 3.5000 ล้านบาท 
และงบลงทุน 8.3000 ล้านบาท 

 

1.4 วิธีการดำเนินงานโครงการ 
1.4.1 คัดเลือกเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ 
ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ซึ่งต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองในชุมชน มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน โดยเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จะต้องเป็นสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน โดยกำหนดให้ธนาคารแต่ละแห่งมีสมาชิกเริ่มแรก 100 ราย 

1.4.2 การบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจะต้องมีคณะกรรรมการบริหารและจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

ทำหน้าที ่ควบคุมเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ข ้าว และพิจารณาการยืม - คืนเมล็ดพันธุ ์ข ้าว ตามระเบียบ 
ของธนาคาร รวมทั้งจัดทำบัญชีของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

การใช้บริการยืม – คืนเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรจะต้องลงบัญชียืม - คืนกับคณะกรรมการ
ธนาคาร เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาคืนธนาคารพร้อมกับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดเก็บเป็นดอกเบี้ยถือเป็นสมบัติส่วนรวมของธนาคาร กรณีที่เมล็ดพันธุ์ข้าวของธนาคาร  
มีปริมาณเกินความสามารถในการเก็บรักษา ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณากับสมาชิกธนาคารเพื่อจำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

1.4.3 การดำเนินงานในรูปแบบธนาคาร 
1) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทุกแห่งที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องมีการจัดทำ  

เวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อย
แล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานของกรมการข้าว 

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จะได้รับการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ข้าวในปริมาณ 3,500 กก./ธนาคาร กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 ใบ/ธนาคาร ชุดเครื่องปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุ ์ข ้าว เครื ่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง และเครื ่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว  
และขนาด 8 แถว จำนวนอย่างละ 1 ชุด/ธนาคาร 

 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
1.6.1 เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำรองไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลน และมีเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้

หมุนเวียนในชุมชน ประมาณปีละ 56 ตันต่อธนาคาร สามารถนำไปปลูกในพื้นที่ประมาณปีละ 74,000 ไร่ 
1.6.2 ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

ผลิตข้าวร่วมกัน
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความสำคัญของการประเมินผล 
ศูนย์ประเมินผลได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมา 2 ปีแล้ว 

พบว่า เกษตรกรยังผลิตข้าวผ่านการรับรองคุณภาพของกรมการข้าวได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ทำให้ธนาคารไม่สามารถสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ประเมินผลจึงประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข้าวชุมชนที ่ได้
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
พันธุ์ดีให้ผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
2.2.1 เพื่อประเมินผลผลิตและผลผลัพธ์ของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
2.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้ผ่านการรับรองคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งใหม่ (ปี 2561)  จำนวน 20 แห่ง  
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งใหม่ (ปี 2561) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารงานธนาคารฯ และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารฯ ในปี 2561 
2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561) 
2) ข้อมลูการผลิตข้าวปีเพาะปลูก 2561/62 (1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562) 
 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.4.1 เมล็ดพันธุ์ข้าว หมายถึง เมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีชีวิต และเม่ือนำไปปลูกจะได้ต้นข้าวที่เจริญตรงตาม

พันธุ์ของเมล็ดข้าวเปลือกนั้น 
2.4.2 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ มีความบริสุทธ์ ตรงตามพันธุ์ ไม่มีเมล็ด

พันธุ์อื่น หรือเมล็ดวัชพืช รวมทั้งสิ่งเจือปนอื่น ๆ มาปนอยู่ เมล็ดมีความงอกงามดี ซึ่งตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ดีจะต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 

2.4.3 ปีเพาะปลูก หมายถึง ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการผลิตพืชในแต่ละปี ซึ่งจะเริ่มการผลิต
ในฤดูฝน โดยกำหนดระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป 

2.4.4 ข้าวนาปี หมายถึง นาข้าวที่ทำในระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป ซึ่งเป็น
ฤดูการทำนาปรกต ิ

2.4.5 ข้าวเรื ้อ หมายถึง ต้นของข้าวที่งอกจากเมล็ดข้าวพันธุ์อื ่นที่ตกค้างในนาจากฤดูเพาะปลูก  
ที่ผ่านมา เมื่อออกรวงทำให้เกิดพันธุ์ปน 
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2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
2.5.1 การตรวจเอกสาร 

1) การดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร 
การศึกษาการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร ในส่วนของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

ที่ผ่านมา เป็นการศึกษาผลการดำเนินงานของธนาคาร โดยการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2561) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 19 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสามารถผลิต
เมล็ดพันธุ ์ข ้าวผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ข ้าวของกรมการข้าว ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าว  
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตข้าวทั่วไป
เฉลี่ย 336.11 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 9.71 บาท/กก. ในด้านผลตอบแทน พบว่า ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกร
ที่ได้รับจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเท่ากับ 5,572.30 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 1.30 เท่าของต้นทุนการผลิต
ข้าวและในด้านการดำเนินงานของธนาคาร พบว่าไม่มีธนาคารใดมีเมล็ดพันธุ์สำรองเพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิกธนาคาร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
การรับรอง ควรชำระคืนในอัตราหรือปริมาณ/มูลค่าที่สูงกว่าเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที ่ผ่านการรับรอง  
เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจและมีความตั้งใจจริงในการผลิตข้าวให้ผ่านการรับรองมากขึ้น  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกร พบว่า การผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ส่วนใหญ่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
พบว่า ปัจจัยด้านการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการ การเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
ความรู้การทำนา การมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน และปัจจัยลักษณะพื้นฐานของสมาชิกศูนย์ข้าว
ชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของสมาชิกศูนย์ข้าว
ชุมชน ส่วนปัจจัยลักษณะพ้ืนฐานของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เช่น ประสบการณ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
การรับการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์
ข ้าว ไม่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ด ีของสมาชิกศูนย์ข ้าวชุมชน ประไพรศรี จตุเทน (2551)  
ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญชนก กาศสกุล (2556) ทำการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการผลิตและปัญหาในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และระดับดีมาก ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนระดับดีมากมีการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าเกษตรกรสมาชิก 
ศูนย์ข้าวชุมชนระดับปรังปรุงในเรื่องพื้นที่เพาะปลูก จำนวนครั้งในการตัดพันธุ์ปน มีการเข้าร่วมรับการถ่ายทอด
ความรู้ การเข้าร่วมอบรม การศึกษาดูงาน การได้รับเอกสารแนะนำ และการเข้าเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร ตลอดจนได้รับการติดตาม การตรวจเยี ่ยมของคณะกรรมการศูนย์ข ้าวชุมชน การติดตาม 
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และการติดตามของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ส่วนด้านต้นทุน  
การผลิตต่อไร่ ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาของ ชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์  (2552) 
 ในเรื่อง การวิเคราะห์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
และการผลิตข้าวทั่วไปมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จำนวนแรงงานเกษตรที่ใช้ และปุ๋ยเคมี
ที่ใช้ ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี พบว่า ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ รายได้สุทธิ
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จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม การปฏิบัติในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ตามขั้นตอนการดูแล
รักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการเก็บเก่ียว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวล้วนแต่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ที่ผลิตได้ทั้งสิ้น 

จากการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ์ดี สรุปได้ว่า ปัจจัยที ่มีผล
ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวนแรงงาน 
ปริมาณปุ๋ยที ่ใช้ จำนวนครั ้งในการตัดพันธุ ์ปน ความรู ้ที ่ได้รับจากการถ่ายทอด การได้รับการฝึกอบรม  
การติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์  

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Project Evaluation ซึ ่ง ส ุชาติ 
ประสิทธิ ์ร ัฐสินธุ ์ (2547) ได้นิยามความหมายของคำว่า Project หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที ่จ ัดทำขึ้น 
เป็นกระบวนการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ส่วน Evaluation 
หมายถึง การประเมินค่าหรือการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลโครงการ มีจุดมุ่งหมายไปที่ตัวโครงการที่เกิดขึ้น
แล้วหรือต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและต้องดูว่าการดำเนินการปฏิบัติโครงการและผลของโครงการเป็นอย่างไร 
กระบวนการประเมินผลโครงการสามารถดำเนินการในช่วงระหว่างดำเนินงานหรือหลังจากท่ีโครงการได้ลงไปสู่
การปฏิบัติแล้ว นอกจากนี้ สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ (2557) ได้ให้ความหมาย การประเมินผล ยังเกี่ยวข้องกับ
การกำหนดคุณค่าหรือคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน กล่าวคือ ผลของการประเมินแสดงถึงประสิทธิผลในการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ประเมินนั้นเกิดผลดีเป็นไปตามความต้องการที่จะให้เกิดข้ึนหรือไม่ 

ดังนั้น การประเมินผลโครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิค
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลที่ได้รับและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้ว่าเป็นหลักเกณฑ์  
และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจการกำหนดคุณค่าและคุณปร ะโยชน์ 
ของโครงการที่ได้รับการประเมิน 

1.1) วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น ทรัพยากร กิจกรรม โครงการ แผนงาน หน่วยงาน/สถาบัน/
องค์กร รวมทั้งสังคมซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยเป้าหมายสูงสุดของการประเมินผลอยู่ที่การพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่
มุ่งประเมิน รวมถึงสังคมด้วย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) ดังนั้น ผลการประเมินโครงการจึงมีบทบาทสำคัญ 
ในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธีดำเนินงาน และบรรลุความสำเร็จของการดำเนินงาน เช่น  
ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด วิธีการที่ใช้มีความเหมาะสมมาก  
น้อยเพียงใด ผลของการดำเนินงานทำให้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

1.2) แนวทางและตัวแบบการประเมินผล ตัวแบบการประเมินผล (Evaluation Model) คือ 
แนวทางรูปธรรมตามสภาพจริงที ่ถ ่ายโยงระบบความสัมพันธ์มาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีการประเมินผล 
สู่แผนการปฏิบัติทางการประเมิน รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบจึงมีพื้นฐานมาจากปรัชญา และแนวคิด  
เชิงทฤษฎีที่แตกต่างกัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) ซึ่งการประเมินผลโดยใช้แนวทางและตัวแบบการประเมิน 
จะช่วยให้เห็นวิธีการประเมิน และการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความชัดเจน ครอบคลุม  
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และสมเหตุสมผล เนื่องจากการประเมินแต่ละแนวทางมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ที่จะช่วยกำหนดตัวแปร  
หรือประเด็นที่สำคัญในการประเมินผลได้อย่างชัดเจน (สุวรรณา นาควิบูลย์ , 2557) ตัวแบบการประเมินผล
จำแนกได้ ดังนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547) 

1.2.1) แนวคิดของ Michel Scriven เสนอว่า การประเมินผลโครงการไม่มีลักษณะ
รูปแบบที ่แน ่นอน เน ื ่องจากแต่ละแนวคิดมีล ักษณะต่างกัน ทั ้งน ี ้  ข ึ ้นอย ู ่ก ับการเล ือกผสมผสาน 
และการประยุกต์ใช้ เพราะการประเมินผลโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่เกิดขึ ้น ด้วยมาตรการ  
ที่มีค่าน้ำหนักเป็นเกณฑ์ที ่เลือกจากจุดมุ ่งหมายของโครงการนั ้น อันนำไปสู ่กระบวนการตัดสินใจต่อไป  
(อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540) โดยอาศัยตัวแบบประเมินผลปรับรูปแบบและสรุปผลของสคริฟเวน 
(Scriven’s Formative & Summative Model) แบบจำลองนี้มุ่งเน้นไปยังวัตถุประสงค์ของการประเมินผลว่า 
จะใช้ประโยชน์อะไรจากข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลโครงการ หากการประเมินผลต้องการข้อค้นพบที่จะ
นำไปปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ดีขึ้นจะเป็นแบบจำลองที่เรียกว่า การประเมินผลแบบปรับรูปแบบ (Formative 
Evaluation) แต่หากต้องการข้อค้นพบว่า เมื่อโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วได้ผลเป็นอย่างไรทั้งในด้าน
ผลลัพธ์ เป้าหมายสูงสุด และผลกระทบของโครงการ จะเป็นแบบจำลองที่เรียกว่า การประเมินผลแบบสรุปผล 
(Summative Evaluation) แบบจำลองการประเมินผลทั้งสองรูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- การประเมินผลแบบปรับรูปแบบ (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
หรือไม่ ในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่ และเพราะเหตุใด ซึ่งเป็นการวัดผลระหว่างการดำเนินการ  
เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของโครงการตามมาตรวัดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นหรือไม่ ถ้าหากไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์เพราะอะไร ซึ่งผู้ประเมินต้องป้อนข้อมูลหรือข้อค้นพบให้กับผู้จัดทำโครงการหรือผู้บริหารโครงการ
เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ 

- การประเมินแบบสรุปผล (Summative Evaluation) การประเมินผลดังกล่าว 
จะประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดลง และจะมุ่งพิจารณาประสิทธิผลของโครงการในภาพรวมเป็นอย่างไร และ
มุ่งหาข้อสรุปเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ที่ได้จากการประเมินผลโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น เวลา งบประมาณ กระบวนการบริการ และบุคลากร  
เป็นต้น จะนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งการประเมินผลแบบสรุปจะมีประเด็นคำถามที่ต้อง
ศึกษา ได้แก่ ประชากรเป้าหมายทราบเกี ่ยวกับเนื้อหาสาระของโครงการหรือไม่ ทั ศนคติหรือพฤติกรรม 
ของประชากรเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปเพราะโครงการหรือไม่ และโครงการนี้บรรลุวัตุประสงค์ และเป้าหมาย  
ที่กำหนดหรือไม ่

1.2.2) แนวคิดของ Ralph W. Tyler มีความเห็นว่าโครงการจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ 
ดูได้จากผลผลิตของโครงการเป็นสำคัญ ว่าสำเร็จตรงกับจุดมุ่ งหมายหรือไม่เท่านั ้น และให้ความสำคัญ 
กับการประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก กล่าวคือ การประเมินผลโดยใช้เครื ่องมือที ่เป็นเกณฑ์  
ในการวัดผลโครงการ คือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้กับผลของโครงการที่ทำได้จริง นั่นคือ ผลของโครงการถ้าผลการเปรียบเทียบไม่มี  
ความแตกต่างหรือมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างวัตถุประสงค์ที ่วางไว้กับสิ ่งที่โครงการทำได้จริง 
หมายความว่า โครงการนั้นประสบความสำเร็จ แต่ถ้าผลการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่างกับ  
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สิ่งที่โครงการทำได้จริง/ผลผลิตของโครงการนั้นมาก หมายความว่า โครงการนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ (อ้างถึงใน 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540) 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ใช้แนวคิดของการประเมินการประเมินแบบสรุปผล (Summative 
Evaluation) ของ Scriven และแนวคิดของ Tyler เนื ่องจากโครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และการประเมินตามตัวแบบการประเมินบรรลุจุดมุ ่งหมายโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
เป็นแนวทางในการประเมินผล 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model)  
ตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่นำเสนอความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดทำกิจกรรม  
และการเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1) ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชนที่แผนงาน

สามารถจัดหาได้เพ่ือดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใช้ทรัพยากร 

กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระทำที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะทำ 
กิจกรรมการพัฒนานี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต (Outputs) 
ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน
และอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 

2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพและ
ระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาว วัดได้
ภายใน 4 - 6 ปี และนำไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7 - 10 ปี  

2.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์การ 
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำกิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏในช่วง 7 - 10 ปี ของการดำเนินงาน
ตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะทำการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

นักประเมินผลบางท่านเห็นว่าตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นทฤษฎีแผนงาน (Program Theory) 
เพราะว่าเน้นการอธิบายกระบวนการทำงานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้นสุดแผนงาน (ภาพท่ี 2.1) 
  



10 

 

“ทรัพยากรที่มีความ
จำเป็นจริง ๆ สำหรับ 

การดำเนินงาน 
ของแผนงาน”  

“ถ้าได้นำ
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว 
ก็จะจัดทำ

กิจกรรมได้”  

“ถ้าจัดทำ
กิจกรรมได้แล้ว...

ก็จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดทำกิจกรรม 
ตามที่ตั้งใจได้แล้วเสร็จ  

ก็จะทำให้ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์  
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้วก็จะส่งผลให้

เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ

องค์กร ชุมชน หรือ
ระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยนำเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impacts) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

 

ที่มา: W.K. Kellogg Foundation, 2004 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 

 
ในการประเมินผลครั ้งนี ้ ใช้ร ูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) โดยมี

องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เนื่องด้วยโครงการธนาคารเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนปี 2561 เริ่มดำเนินงานโครงการเพียง 1 ปี ดังนั้นการประเมินผลจึงยังไม่มีการศึกษาผลกระทบ
โครงการ 

 

3) การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) โดย โสพิณ ปั้นกาญจนโต (2550) ได้ขยายความว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ 
หรือความรู้สึกดีที่ ผู้รับบริการแสดงออกถึงความพอใจในทิศทางที่เป็นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจ 
และวัตถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเมื ่อเกิดความไม่พอใจ ซึ่ง วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) กล่าวว่า  
ความพึงพอใจ เป็นการให้ค่าความรู ้ส ึกของตน และมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที ่เกี ่ยวกับความหมาย  
ของสภาพแวดล้อม โดยค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว/ดี 
พอใจ/ไม่พอใจ สนใจ/ไม่สนใจ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2001) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ  
คือ ระดับความรู้สึกของบุคคลว่ารู้สึกพอใจ ถูกใจ หรือผิดหวัง อันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงาน
ที ่ได้ร ับรู ้จากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลนั ้น ๆ ดังนั ้น ความพึ งพอใจจะสัมพันธ์กับ 
ความแตกต่างระหว่างผลที่ได้รับรู้ และคาดหวัง 

สรุปได้ว ่า ความพึงพอใจเป็นความรู ้ส ึกหรือทัศนคติของบุคคลที ่ม ีต ่อสิ ่งใดสิ ่งหนึ่ง  
หรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้น ๆ 
ทั้งนี้ความพึงพอใจแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน หรือความพึงพอใจมากน้อยข้ึนอยู่กับค่านิยมของแต่ละคน 

Rensis Likert (1932) ได้สร้างเครื ่องมือในการวัดความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการวัดแบบ 
ลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากสุดวิธีหนึ่ง 
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เริ่มต้นด้วยการรวบรวม หรือเรียบเรียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา โดยการกำหนดระดับคะแนน
สามารถกำหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ 10 ระดับ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับผู้ประเมินผลจะกำหนด
ระดับของความพึงพอใจ 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ใช้วิธีการวัดแบบลิเคิร์ตในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ กำหนดให้คะแนนมากที ่ส ุดเท่ากับ 10 คะแนน  
และคะแนนน้อยที่สุดกับ 1 คะแนน 

 

4) การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน เป็นกระบวนการตัดสินใจที ่ช ่วยให้นักวิจัยทำการตัดสินใจว่า

สมมติฐานที่เกี ่ยวกับประชากรที่ตั ้งไว้นั ้นจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ ด้วยการทำการศึกษาข้อมูลจาก
ตัวอย่าง แล้วใช้กระบวนการการทดสอบสมมติฐานในการที่จะสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากร การทดสอบสมมติฐาน
มีความเก่ียวข้องกับสมมติฐานทางสถิติและระดับนัยสำคัญทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานทางสถิติ  (Statistical Hypothesis) เป็นสมมติฐานที ่ต ั ้งข ึ ้นเพื ่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั ้งไว้ ซึ ่งลักษณะของสมมติฐานการวิจัยจะแสดงในลักษณะของข้อความที่แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือเป็นข้อความที่เป็นความคาดหวังของผู้วิจัยต่อสิ่งที่ศึกษา เป็นลักษณะของ          
การคาดคะเนที่ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ จนกว่าจะผ่านกระบวนการทดสอบสมมติฐาน 

ในกระบวนการของการทดสอบสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยจะทำการปรับสมมติฐานการวิจัยให้อยู่
ในรูปของสมมติฐานทางสถิติ เพ่ือให้ดำเนินการทดสอบสมมติฐานต่อไป โดยสมมติฐานทางสถิติเป็นสมมติฐานที่
เขียนในลักษณะของสัญลักษณ์ทางสถิติ ในลักษณะของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื ่อให้สามารถทำ          
การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติได้  

สมมติฐานทางสถิติ จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
4.1) สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) นิยมเขียนด้วยสัญลักษณ์ H0 

เป็นสมมติฐานที่ระบุว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งนี้การเขียน
สมมติฐานในรูปของพารามิเตอร์ที่แสดงถึงความไม่แตกต่างกัน 

4.2) สมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) นิยมเขียนด้วย
สัญลักษณ์ H1 หรือ Ha สมมติฐานประเภทนี้เป็นสมมติฐานทางสถิติที่มีลักษณะตรงข้ามกับสมมติฐานว่าง หรือ
เป็นสมมติฐานทางสถิติที ่แสดงให้ทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างประชากรที่ศึกษาหรือตัวแปรที่ศึกษา  
มีความสัมพันธ์กัน การเขียนสมมติฐานทางเลือก เขียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

4.2.1) การทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียว เป็นสมมติฐานทางสถิติที่กำหนดทิศทาง
ของความแตกต่างในสิ ่งท ี ่ศ ึกษาช ัดเจนว ่าไปในทิศทางใด กล ่าวคือ “มากกว ่า” หรือ “น้อยกว ่า”  
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรแบบมีทิศทาง ดังนี้ 

H0: µ ≤ µ0 

H1: µ > µ0 
หรือ  H0: µ ≥ µ0 

 H1: µ < µ0 
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4.2.2) สมมติฐานแบบ 2 ด้าน เป็นสมมติฐานทางสถิติที ่ไม่กำหนดทิศทางของ 
ความแตกต่างในสิ่งที่ศึกษาชัดเจนว่าไปในทิศทางใด เพียงแต่ระบุว่ามีความแตกต่าง ซึ่งไม่คำนึงว่าจะเป็น  
ความแตกต่างในทิศทาง“มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” แต่อย่างใด ดังตัวอย่างการเขียนสมมติฐานแบบไร้ทิศทาง 
ดังนี้ 

H0: µ = µ0 

H1: µ ≠ µ0 
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Level of Significant) เป็นความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยกำหนด

เอาไว้ล่วงหน้าของการทดสอบสมมติฐานแต่ละครั้ง เป็นลักษณะของโอกาสหรือความผิดพลาดในการตัดสินใจที่
ทำการปฏิเสธสมมติฐานว่าง ทั ้ง ๆ ที ่สมมติฐานนั ้นถูกต้อง นิยมเขียนสัญลักษณ์ของระดับนัยสำคัญ  
ด้วยสัญลักษณ์ “𝛼” (Alpha) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

- การเปรียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรเชิงอันดับ 2 กลุ่ม  
โดยทดสอบค่า t-test เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) มีดังนี้ 

(1) ค่า Levene’ s statistic for Equality of Variance (Levene’s test) 
ใช้เพื่อทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวน k ประชากร คำนวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

F =
MSTrt

MSE
 

สถิติทดสอบ F มีองศาอิสระ k-1, n-k 
โดยที่ F คือ ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาในการทดสอบ 
 MSTrt คือ ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 MSE คือ ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 K คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

(2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
การทดสอบค่าสถิติ t-test เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 

(2.1) กรณีค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ n1+n2-2 
และ 

𝑆𝑝 = √
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 
โดยที่ Sp คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างจากทั้ง 2 กลุ่ม 
 t คือ ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-test 
 x1, x2 คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 
 n1, n2 คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ 
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 S1
2, S2

2 คือ ค่าความแปรปรวนของประชากรกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 

(2.2) กรณีค่าแปรปรวนทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√S1
2

𝑛1
+

S2
2

𝑛2

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ v 

𝑣 =
[
S1

2

𝑛1
+

S2
2

𝑛2
]

2

(𝑆1
2/𝑛1)2

𝑛1 − 1 +
(𝑆2

2/𝑛2)2

𝑛2 − 1

 

โดยที่ t คือ ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-test 
 �̅�1, �̅�1คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 
 S1, S2 คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ 
 n1, n2 คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ 
 v คือ องศาอิสระ 

 

2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบการประเมินผล 

จากแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้นำแนวคิดการใช้ Logic Model  
มาเป็นกรอบในการประเมินผล ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
โครงการ โดยใช้องค์ประกอบในด้านปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ในเบื้องต้น โดยการศึกษาครั้งนี้
ไม่ได้ประเมินผลกระทบ เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษายังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ 

2.6.2 ประเภทการประเมินผล 
การประเมินผลใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทการประเมินผลจึง

เป็นการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) ซึ่งพิจารณาถึงเป้าหมายของโครงการ และผลได้
ของโครงการ 

2.6.3 แบบแผนการประเมินผล 
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ

โครงการ หรือผลที่คาดหวังเปรียบเทียบหลังเข้าร่วมโครงการ 
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2..6.4 กรอบแนวคิดในการประเมินผล  
1) กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- เกษตรกร 
- ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
- หลักสูตร 

 2. กิจกรรม (Activities) 
- การบริหารจัดการธนาคาร 
- การประชาสัมพันธ ์
- การสนับสนุนของเจ้าหน้าท่ี 

 
 

  

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ปริมาณเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ธนาคารสำรองไว้ 
- ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี 
- ความพึงพอใจ 

 3. ผลผลิต (Outputs) 
- การจัดตั้งธนาคาร 
- ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
- การถ่ายทอดความรู้ 
- การรับรู้ข่าวสารโครงการ 
- การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที ่
- การใช้บริการธนาคาร 
- การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ 
 

2) กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
 

  

 
 

 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร 

  

   
 

  

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

 สภาพแวดล้อมในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

   
 

  

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

  

   
 

  

  ต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานของ

กรมการข้าว 
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2.6.5 ประเด็นและตัวชี้วัด 
เมื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล และแผนแบบการประเมินผลแล้ว จึงนำมากำหนด

ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
 

1.1 งบประมาณ - จำนวนงบประมาณที ่เบิกจ่ายเปรียบเทียบที่
ได้รับจัดสรร 

- ร้อยละ 96 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ  

- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ด้รับ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ธนาคารทั้งหมด 

1.2 บุคลากร - จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่ดำเนินงาน - ไม่น้อยกว่า 1 ราย/ธนาคาร 

1.3 เกษตรกร - จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร - ไม่น้อยกว่า 100 ราย/
ธนาคาร 

1.4 ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ ์ - จำนวนปัจจัยการผลิตทีส่นับสนนุ - ครบตามเปา้หมาย 
 

- ความทันเวลาของการจัดสรรปัจจัยการผลิตให้
ธนาคาร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ธนาคารทั้งหมด 

1.5 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร - ไม่น้อยกว่า 1 หลักสตูร 

   

2. กิจกรรม (Activities)   

2.1 การบริหารจดัการธนาคาร - มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร - ม ี

 - จำนวนครั้งในการจัดทำเวทีชุมชน - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ธนาคาร 

 - มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการ
ธนาคาร 

- ม ี

 - มีการกำหนดกฎระเบียบ/ข้อตกลงของธนาคาร - ม ี

2.2 การประชาสัมพันธ ์ - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

2.3 การสนับสนุนดา้นต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าท่ี 

- จำนวนครั้งในการติดตามของเจา้หน้าท่ี - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ธนาคาร 

 - จำนวนครั้งในการตรวจแปลง - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ธนาคาร 

 - การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ - ม ี

 - ความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพเมล็ดพันธ์ุให้เกษตรกร 

- เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
3. ผลผลิต (Outputs)  

3.1 การจัดตั้งธนาคาร - จำนวนธนาคารที่ได้รับการจัดตั ้งในปี 2561  
และดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

- ครบตามเป้าหมาย 

 - จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร - ไม่น้อยกว่า 100 ราย/
ธนาคาร 

 - ความเพียงพอของสมาชิกคณะกรรมการต่อการ
บริหารงานธนาคาร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ธนาคารทั้งหมด 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าประชุม และมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการธนาคาร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
สมาชิกธนาคาร  

- จำนวนพื้นที่ท่ีใช้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว - ไม่น้อยกว่า 300 ไร่/ธนาคาร 

 - จำนวนธนาคารคารที่มีแปลงสาธิตสำหรับผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าว 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ธนาคารทั้งหมด 

3.2 ป ั จจ ั ยการผล ิ ต และว ั สดุ
อุปกรณ์ 

- จำนวนธนาคารที่ได้รับปัจจัยการผลิต - ครบตามเป้าหมาย 

 - จำนวนธนาคารที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ - ครบตามเป้าหมาย 

 - คุณภาพของปัจจัยการผลิต - ไม่ต่ำว่าระดับ 8 

 - คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ - ไม่ต่ำว่าระดับ 8 

3.3 การถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
สมาชิกธนาคาร 

 - ระดับความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับ
ถ่ายทอด 

- ไม่ต่ำกว่าระดับมาก 

3.4 การรับรู้ข่าวสารโครงการ 
 

- จำนวนช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการ
ของเกษตรกร 

- ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

3.5 การได้รับการสนบัสนุนจาก
เจ้าหน้าท่ี 

- จำนวนธนาคารที ่ได ้ร ับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าท่ี 

- ครบตามเป้าหมาย 

 - จำนวนเกษตรกรที ่ได ้ร ับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าท่ี 

- ครบตามเป้าหมาย 

3.6 การใช้บริการธนาคาร - จำนวนเกษตรกรที่ยืม- คืน เมล็ดพันธุ์ข้าวกับ
ธนาคาร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
สมาชิกธนาคาร 

3.7 การได้รับการรับรองมาตรฐาน
เมลด็พันธ์ุข้าว 

- จำนวนตัวอย่างที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 

4.1 การนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ - ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 

4.2 ปริมาณเมลด็พันธ์ุข้าวที่
ธนาคารสำรองไว ้

- ปริมาณเมล็ดพันธุ ์ข ้าวที ่ธนาคารสำรองไว้
สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป 

- ไม่ต่ำกว่า 56 ตัน/ธนาคาร 

4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร - ระด ับความพึงพอใจของเกษตรกรที ่ม ีต่อ
โครงการ 

- ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 
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2.6.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดเป็นคำถามปลายปิด (Closed 
- End Questions) คือ คำถามที่ได้ตั้งคำตอบไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ต้องการ 
และคำถามปลายเปิด (Opened – End Question) คือ คำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามอย่างอิสระ 

2) แหล่งข้อมูล  
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ 
Rule of Thumb ในการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ซึ่งตาม
ทฤษฎีนี้ ควรใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ของประชากร (Neuman, 1991) ในการประเมินผลครั้งนี้  
มีจำนวนประชากรทั้งหมด 870 ราย เมื่อคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 25 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
218 ราย 

การสุ่มตัวอย่างเกษตรกรจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยกำหนดให้อัตราส่วนตัวอย่างของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในอัตราส่วน 45:55 ซึ่งจะได้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจำนวน 98 ราย และเกษตรกรที ่ไม ่ผ ่านการรับรองมาตรฐานจำนวน 120 ราย  
และทำการส ุ ่มต ัวอย ่าง  แบบอย ่างไม ่ ใส ่ค ืน (Simple Random Sampling without Replacement)              
(ตารางท่ี 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
หน่วย: ตัวอย่าง 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
ผลการตรวจรับรองมาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 
1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 21 80 101 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 0 100 100 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 27 21 48 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 1 37 38 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี 10 0 10 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 12 18 30 
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 16 22 38 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 16 9 25 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 50 0 50 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 13 38 51 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 87 13 100 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 5 0 5 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 37 63 100 
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 7 3 10 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 15 15 30 
16)บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 0 0 0 
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 5 15 20 
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี 2 22 24 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18 12 30 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ 52 8 60 

รวม 394 476 870 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ของกรมการข้าว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขโดยใช้ 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะของข้อมูลที ่ได ้จาก          

การรวบรวม ได้แก่ ผลรวม ค่าร้อยละ สัดส่วน และค่าเฉลี่ย โดยการแจกแจงความถี่ จัดกลุ่ม จัดประเภทของ
ข้อมูล แล้วนำมาเสนอในรูปตาราง และแผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรืออธิบายให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดของการประเมินผล เช่น เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย เป็นต้น  

2) สถิต ิเช ิงอนุมาน (Inferential Statistics) สำหรับศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อความสำเร็จ  
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างเกษตรกรที ่ผ ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์  
กับเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติจำนวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้การทดสอบ
สมมติฐานค่าเฉลี่ย t-test ของตัวแปรเชิงอันดับ 2 กลุ่ม ใช้สมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือกแบบ 2 ด้าน 
เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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- การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเชิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติ
เพื่อวัดความแตกต่างระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม 2 ตัว โดยใช้ Crosstabs เพื่อใช้ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัว
แปรทางด้านแถว และตัวแปรด้านคอลัมน์ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (The Chi – Square Test)  

𝑋2 =  ∑
𝑟

𝑖 = 1
∑

𝑟
𝑖 = 1

(
𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗

𝐸𝑖𝑗
)

2

 

โดยที่ 𝑋2 คือ ค่าสถิติ Chi – Square (Pearson Chi – Square) 
 Oij คือ จำนวนหรือความถี่ในแถวนอนที่ i และแถวตั้งที่ j โดยที่ 
      i = 1, 2, … , r และ j = 1, 2, … , c 
 Eij คือ จำนวนตัวอย่างหรือข้อมูลที ่คาดว่าจะอยู ่ในกลุ ่มที ่ i  

ของตวัแปรที่ 1 และอยู่ในกลุ่มที่ j ของตัวแปรที่ 2 เมื่อตัวแปร
ทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 𝑅𝑗𝐶𝑗

𝑛
 โดยที่ i = 1, 2, … , r 

และ j = 1, 2, … , c 
 Ri คือ จำนวนหรือความถี่ในแถวนอนที่ i = 1, 2, … , r 
 Cj คือ จำนวนหรือความถี่ในแถวตั้งที่ j = 1, 2, … , c 
 n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
H0: ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มีความแตกต่างกัน 
H1: ตัวแปรทั้ง 2 มีความแตกต่างกัน 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง ด้วยค่าสถิติ ไคสแควร์ ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม 2 กลุ่ม 

2.1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test 
2.1.1) ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(1) ความถี่ในการสำรวจแปลงนาของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการสำรวจแปลงนาของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการสำรวจแปลงนาของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(2) ความถี่ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(3) ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่ผ่าน          
การรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่มไมแ่ตกต่างกัน 

H1: ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่มแตกต่างกัน 
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2.1.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(1) ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม            

ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(2) พื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: พ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: พ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(3) เงินทุนในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: เงินทุนในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: เงินทุนในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(4) จำนวนแรงงานในภาคเกษตรในครัวเรือนของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: จำนวนแรงงานในภาคเกษตรในคร ัวเร ือนของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม            
ไม่แตกต่างกัน 

H1: จำนวนแรงงานในภาคเกษตรในครัวเรือนของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน 

(5) ระดับความรู ้ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ระดับความรู้ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับความรู้ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(6) ระดับความรู้ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานแตกต่างกัน 

H0: ระดับความรู้ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับความรู้ในการตัดพันธุ์ปนของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(7) การระบาดของวัชพืชในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: การระบาดของวัชพืชในแปลงเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม           
ไม่แตกต่างกัน 

H1: การระบาดของวัชพืชในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 
(8) การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม              

ไม่แตกต่างกัน 
H1: การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 
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(9) การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม              
ไม่แตกต่างกัน 

H1: การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน 

(10) การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกรที่ผ่าน            
การรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม
ไมแ่ตกต่างกัน 

H1: การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน 

(11) ระดับการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ระดับการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(12) ระดับการประสบปัญหาอุทกภัยของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ระดับการประสบปัญหาอุทกภัยของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการประสบปัญหาอุทกภัยของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

 

2.1.3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชากร 
(1) จำนวนเอกสารความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: จำนวนเอกสารความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม 

ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: จำนวนเอกสารความรู ้ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม

แตกต่างกัน 
(2) ความเข้าใจในเนื้อหาเอกสารคำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่

ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: ความเข้าใจในเนื ้อหาเอกสารคำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ของ

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ความเข้าใจในเนื ้อหาเอกสารคำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ของ

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 
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(3) ความถี่ในการได้รับการติดตามจากคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกรที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการได้รับการติดตามจากคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกร
ทั้ง 2 กลุ่มไมแ่ตกต่างกัน 

H1: ความถี่ในการได้รับการติดตามจากคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกร
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(4) ความถี่ในการได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม 
ไมแ่ตกต่างกัน 

H1: ความถี ่ในการได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที ่ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน 

(5) ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(6) ระดับความเข้าใจในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของเกษตรกร 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ระดับความเข้าใจในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของเกษตรกร
ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

H1: ระดับความเข้าใจในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของเกษตรกร
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

 
2.2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยการทดสอบค่าสถิติ Chi-square 

2.2.1) ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(1) การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนาของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ

เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนาของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนาของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(2) วิธีการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกร 
ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: วิธีการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: วิธีการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(3) ความถี่ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกร
ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความถี่ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการใส่ปุ๋ยข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 
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(4) วิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่
ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: วิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: วิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

 

2.2.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(1) ลักษณะของพื้นที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: ลักษณะของพ้ืนที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ลักษณะของพ้ืนที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(2) ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่ผ่าน            
การรับรองมาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่มไมแ่ตกต่างกัน 

H1: ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 
กลุ่มแตกต่างกัน 

(3) ความเพียงพอของเครื ่องมือในการผลิตของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานและเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: ความเพียงพอของเครื ่องมือในการผลิตของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ ่มไม่
แตกต่างกัน 

H1: ความเพียงพอของเครื่องมือในการผลิตของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 
 

2.2.3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชากร 
(1) การเป็นคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ

เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
H0: การเป็นคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: การเป็นคณะกรรมการธนาคารของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

(2) การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

H0: การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test สำหรับ
ตัวแปรเชิงอันดับ 2 กลุ่ม และค่าสถิติ Chi-square สำหรับตัวแปรเชิงกลุ่ม โดยใช้สมมติฐานหลักและสมมติฐาน
ทางเลือก หากการทดสอบสมมติฐานปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวย่อมมีผลต่อความสำเร็จในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
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2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน

ปรับปรุงแก้ไขโครงการ หรือเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนิน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
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บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.1.1 เพศและอายุ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ 63.48 เป็นเพศหญิง โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 33.48 และ ร้อยละ 30.00 เป็นเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
เมล็ดพันธุ ์ข ้าว ส่วนเกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 36.52 เป็นเพศชาย โดยแบ่งเป็น เกษตรกร
ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 19.13 และร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 54.45 ปี ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอายุเฉลี่ย 54.73 ปี และเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอายุเฉลี่ย 54.21 ปี 

 

3.1.2 ระดับการศึกษา 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นร้อยละ 41.20 

โดยเป็นเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 20.60 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 25.75 เป็นเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 
10.73 และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 15.02  

 

3.1.3 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99.57 ประกอบอาชีพหลักด้านทำการเกษตร และมีเพียง

ร้อยละ 0.43 ทำงานประจำเป็นอาชีพหลัก  
 

3.1.4 ประสบการณ์ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรเฉลี่ย 34.71 ปี โดยเกษตรกร 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีประสบการณ์ทำการเกษตรเฉลี่ย 34.48 ปี และเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีประการณ์ทำการเกษตรเฉลี่ย 34.95 ปี (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และประสบการณ์ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รวม 
ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

1) เพศ    
- ชาย 17.39 19.13 36.52 
- หญิง 33.48 30.00 63.48 

รวม 50.87 49.13 100.00 
2) อายุเฉลี่ย (ปี) 54.73 54.21 54.45 
3) ระดับการศึกษา    

- ไม่สำเร็จการศึกษา  0.86 0.00 0.86 
- ประถมศึกษาตอนต้น 20.60 20.60 41.20 
- ประถมศึกษาตอนปลาย 10.73 15.02 25.75 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 5.15 3.86 9.01 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9.44 8.58 18.03 
- ปวส. 1.29 0.43 1.72 
- ปริญญาตรี 1.72 1.72 3.44 

รวม 49.79 50.21 100.00 
4) อาชีพหลัก    

- ด้านการเกษตร 49.57 50.00 99.57 
- ทำงานประจำ 0.43 - 0.43 

รวม 50.00 50.00 100.00 
5) ประสบการณ์ทำการเกษตร (ปี) 34.48 34.95 34.71 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.1.5 จำนวนแรงงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน โดยเกษตรกร

ที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวนเท่ากัน ซึ่งเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนแรงงานเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
เมล็ดพันธุ์มีจำนวนแรงงานเฉลี่ย 3 ราย และเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีจำนวนแรงงานเฉลี่ย  
2 ราย แรงงานดังกล่าวกับแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.2) 

 

  



27 

ตารางท่ี 3.2 จำนวนสมาชิกและจำนวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: รายต่อครัวเรือน 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เฉลี่ย 
ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

1) จำนวนสมาชิก 4 4 4 
2) จำนวนแรงงาน 3 2 2 

2.1) แรงงานในภาคเกษตร 2 1 2 
2.2) แรงงานนอกภาคเกษตร 1 1 1 

ที่มา: จากการสำรวจ 
3.1.6 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยแบ่งตามลักษณะการถือครอง ดังนี้  
เกษตรมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโดยมีที่ดินเป็นของตนเอง เฉลี่ย 18.11 ไร่ต่อราย โดยเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว มีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 19.72 ไร่ต่อราย และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ย 16.25 ไร่ต่อราย  ส่วนเกษตรกรที่ถือครองพื้นที่ในลักษณะการเช่า          
มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว เฉลี่ย 29.73 ไร่ต่อราย โดยเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 48.41 ไร่ต่อราย 
และเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 18.39 ไร่ต่อราย ส่วนเกษตรกรที่ถือครองในลักษณะทำฟรี
มีพื ้นที ่เพาะปลูกข้าว 11.96 ไร่ต่อราย แบ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ 16.71  
ไร่ต่อราย และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 6.42 ไร่ต่อราย  (ตารางท่ี 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแบ่งตามลักษณะการถือครอง 
หน่วย: ไร่ต่อราย 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เฉลี่ย1/ 
ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

1) ของตนเอง 19.72 16.25 18.11 
2) เช่า 18.39 48.41 29.73 
3) ทำฟรี 16.71 6.42 11.96 

เฉลี่ย1/ 19.28 20.72 19.93 
ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ: 1/ คำนวนค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 
 

3.1.7 แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ 80.77 ใช้น้ำฝนในการทำเกษตร แบ่งเป็น

เกษตรกร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 38.03 และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 42.74 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 15.81 ที่ใช้น้ำจากชลประทานในการทำการเกษตร 
แบ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 9.40 และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 6.41 (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รวม 
ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

1) น้ำฝน 38.03 42.74 80.77 
2) ชลประทาน 9.40 6.41 15.81 
3) สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ 1.72 0.85 2.57 
4) บ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง 0.85 - 0.85 
รวม 50.00 50.00 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

 3.1.8 ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปีเพาะปลูกก่อน  

เข้าร่วมโครงการ/ปีเพาะปลูก 2560/61 ร้อยละ 8.65 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเอง 
ที่เก็บไว้จากฤดูกาลก่อน ในปีเพาะปลูก 2561/62 เป็นปีที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
เกษตรกรร้อยละ 13.45 ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับ 
จากธนาคารไม่เพียงพอในการนำไปเพาะปลูก จึงทำให้เกษตรกรต้องแบ่งพื้นที่ เพาะปลูกเป็น 2 แปลง คือ  
แปลงที ่ใช้เมล็ดพันธุ ์จากธนาคาร และแปลงที ่ใช้เมล็ดพันธุ ์ของตนเองและแหล่งอื ่น  และในปีเพาะปลูก 
2562/63 เกษตรกรร้อยละ 12.50 มีปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนต้องการ
ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูก (ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางท่ี 3.5 ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

1) ปีเพาะปลูก 2560/61    
- ขาดแคลน 2.88 5.77 8.65 
- ไม่ขาดแคลน 46.63 44.71 91.35 
รวม 49.52 50.48 100.00 
2) ปีเพาะปลูก 2561/62    
- ขาดแคลน 4.48 8.97 13.45 
- ไม่ขาดแคลน 43.95 42.60 86.55 
รวม 48.43 51.57 100.00 
3) ปีเพาะปลูก 2562/63    
- ขาดแคลน 5.29 7.21 12.50 
- ไม่ขาดแคลน 42.79 44.71 87.50 
รวม 48.08 51.92 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

การประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข ้าวชุมชนปี 2561 กรณีศึกษา : ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์ของการประเมินผล เพ่ือประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 
ของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์  
ข้าวพันธุ ์ด ี โดยการประเมินผลโครงการโดยใช้ร ูปแบบวิธ ีการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model)  
โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เนื่องด้วยโครงการธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2561 เริ่มมีการดำเนินงานโครงการเพียง 1 ปี ดังนั้น การประเมินผลในครั้งนี้จึงยังไม่มี
การศึกษาผลกระทบของโครงการ และการประเมินผลโครงการด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยสถิติ t – test  
และไคสแควร์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี สำหรับผลการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลโครงการในภาพรวม และการประเมินผลโครงการของเกษตรกร  
ที่สุ่มตัวอย่าง 
 

4.1 การประเมินผลตามตัวชี ้วัดโดยใช้แบบจำลอง เป็นการประเมินผลโครงการโดยใช้รูปแบบวิธีการ
ประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

4.1.1) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
1) งบประมาณ 

1.1) จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบที่ได้รับจัดสรร 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 11.8000 

ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 3.5000 ล้านบาท และงบลงทุน 8.3000 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9.6896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.12 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยมีการเบิกจ่ายงบ
ดำเนินงานจำนวน 2.2257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.59 ของงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร และมีการเบิกจ่าย
งบลงทุนจำนวน 7.4639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.1) 

 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วย: บาท 

รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1) งบดำเนินงาน 3,500,000.00 2,225,729.80 63.59 
2) งบลงทุน 8,300,000.00 7,463,900.00 89.93 

รวม 11,800,000.00 9,689,629.80 82.12 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ 
ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน พบว่า 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 93.75 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 6.25 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่งบประมาณจัดสรรมาให้ไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน และได้รับมาในช่วงเวลาที่เกษตรกร  
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ทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว จึงทำให้แผนการปฏิบัติงาน การประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สอดคล้อง
กับสภาพการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี (ตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 
รายการ ร้อยละ 

1) ทันเวลา 93.75 
2) ไม่ทันเวลา 6.25 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ทั้งนี ้ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ได้กำหนดไว้ เนื ่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ในการลงทุนเครื่องจักรสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ราคาต่ำกว่าราคาท่ีตั้งไว้  
 

2) บุคลากร 
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พบว่า  

ร้อยละ 94.12 ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนโดยตรง เฉลี่ยแห่งละ 1 ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย และร้อยละ 5.88 ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ไม่มีบุคลากรที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบโครงการโดยตรง จึงจำเป็นต้อง ให้บุคลากรที ่ร ับผิดชอบโครงการอ่ืน 
มาช่วยดูแลแทน (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนโดยตรง 
รายการ ร้อยละ 

1) มี 94.12 
2) ไม่มี 5.88 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3) เกษตรกร 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมีเกษตรกรเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น

สมาชิกธนาคาร ทั้งสิ้น 1,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของเป้าหมาย โดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บ้านฮ่องฮี จังหวัดกาฬสินธุ ์ มีเกษตรกรสมัครสมาชิกมากที่สุด จำนวน 170 ราย รองลงมาคือ  ธนาคาร 
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 108 ราย ในส่วนของธนาคารบ้านขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีเกษตรกรเข้าสมัครเพื่อเป็นสมาชิกเพียง 49 ราย เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าตนเองมีเมล็ดพันธุ์ข้าว
สำหรับใช้เพาะปลูกเพียงพออยู่แล้ว (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย) 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 100 170 170 
2) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 100 108 108 
3) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 100 107 107 
4) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100 105 105 
5) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 100 102 102 
6) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 100 101 101 
7) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 100 100 100 
8) บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 100 100 100 
9) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี 100 100 100 
10) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 100 94 94 
11) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 100 90 90 
12) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 100 85 85 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 100 85 85 
14) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 100 82 82 
15) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 100 81 81 
16) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ 100 63 63 
17) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 100 58 58 
18) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี 100 50 50 
19) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 100 50 50 
20) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100 49 49 

รวม 2,000 1,780 89.00 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 

 

4) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
4.1) จำนวนปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  

โครงการธนาคารคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2561 มีแผนจัดสรรปัจจัยการผลิต          
และวัสดุอุปกรณ์ให้กับธนาคาร โดยจัดสรรปัจจัยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 70 ตัน (3.5 ตันต่อแห่ง)             
ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 ชุด (1 ชุดต่อธนาคาร) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว 20 เครื่อง                 
(1 เครื่องต่อธนาคาร) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 8 แถว 20 เครื่อง (1 เครื่องต่อธนาคาร) และเครื่องกะเทาะ
ข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง 20 เครื่อง (1 เครื่องต่อธนาคาร) โดยการสำรวจพบว่า มีการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุด
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว และขนาด 8 แถว และเครื่องกะเทาะข้าว
กล้องชนิด 2 ลูกยางให้แก่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดสรร
กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 11,900 ใบ คิดเป็นร้อยละ 59.50 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ในบางพื้นที่ผลิต
กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ทันเวลา จึงทำให้ต้องมีการจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การจัดสรรปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์  

รายการ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนที่จัดสรร ร้อยละ 
1) เมล็ดพันธ์ุข้าว (ตัน) 70 70 100.00 
2) ชุดปรับปรุงสภาพเมลด็พันธ์ุข้าว (ชุด) 20 20 100.00 
3) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว (เครื่อง) 20 20 100.00 
4) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 8 แถว (เครื่อง) 20 20 100.00 
5) เครื่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง (เครื่อง) 20 20 100.00 
6) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว (ใบ) 20,000 11,900 59.50 

ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

4.2) ความทันเวลาของการจัดสรรปัจจัยการผลิต  
ความทันเวลาของการจัดสรรปัจจัยการผลิต พบว่า ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

ข้าว และเครื่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง สามารถจัดสรรได้ทันเวลาครบตามเป้าหมาย เนื่องจากวัสดุ
และอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้งานหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความทัน เวลา ร้อยละ 
94.12 และเครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว และ 8 แถว มีความทันเวลา ร้อยละ 88.42 เนื่องจากธนาคาร
บางแห่งได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่าช่วงฤดูกาลเพาะปลูก 

การจัดสรรปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีการจัดสรรได้ครบตาม
เป้าหมาย ยกเว้นกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาในการ
สั่งผลิต และความทันเวลาในการจัดสรรปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ มีความทันเวลาสำหรับสิ่งที่มีการใช้
หลังการเก็บเก่ียว (ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 ความทันเวลาในการจัดสรรปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ความทันเวลา 

1) เมล็ดพันธุ์ข้าว (ตัน) 94.12 
2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชุด) 100.00 
3) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว (เครื่อง) 88.24 
4) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 8 แถว (เครื่อง) 88.24 
5) เครื่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง (เครื่อง) 100.00 
6) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว (ใบ) 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
5) หลักสูตรการอบรม 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิก  
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.24 เป็นเรื่องการเตรียมเมล็ดพันธุ์ และโรคข้าว รองลงมาร้อยละ 82.35 เป็นเรื่อง 
การบริหารจัดการธนาคาร และการตัดพันธุ์ปน ซึ่งเนื้อหาการอบรมดังกล่าวถือเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญ
ที่สุดในการที่เกษตรกรจะนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โดยมีการถ่ายทอดความรู้เฉลี่ย 7 หลักสูตร
ต่อธนาคาร (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 หลักสูตรที่อบรมให้แก่เกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1) การเตรียมดิน 76.47 
2) การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 88.24 
3) โรคข้าว 88.24 
4) แมลงในนาข้าว 82.35 
5) ระบบนิเวศในนาข้าว 76.47 
6) การตัดพันธุ์ปน 82.35 
7) การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 58.35 
8) การบริหารจัดการธนาคารข้าว 82.35 
9) อื่น ๆ เช่น การพยากรณ์อากาศก่อนทำการเพาะปลูก เป็นต้น 29.41 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

4.1.2) กิจกรรม (Activities) 
1) การบริหารจัดการธนาคาร  

1.1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 
การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนั้น คัดเลือกโดย

เจ้าหน้าที ่ของศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข ้าว/ศูนย์ว ิจ ัยข้าวในพื ้นที ่ ซึ ่งดำเนินการคัดเลือกตามความเหมาะสม  
ในด้านต่าง ๆ จากการประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่คัดเลือกจากการที่ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
รองลงมาร้อยละ 88.28 คัดเลือกจากชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว และต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง 
ร้อยละ 82.35 พิจารณาจากกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน รวมทั้งมีสภาพพื้นที่ เหมาะสมในการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ ์ และร้อยละ  17.65 คัดเลือกธนาคาร 
ที่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และสหกรณ์
การเกษตร เป็นต้น (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 

รายการ ร้อยละ 
1) ชุมชนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว 88.24 
2) ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 100.00 
3) ชุมชนต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชน 88.24 
4) กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมในการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 82.35 
5) มีสถานที่สำหรับในการดำเนินงานธนาคาร 70.59 
6) สภาพพ้ืนที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 82.35 
7) มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 17.65 
8) อื่น ๆ เช่น เป็นศูนย์ข้าวชุมชนเดิม เป็นต้น 5.88 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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1.2) การจัดเวทีชุมชน 
การดำเนินงานจัดตั ้งธนาคารจะต้องดำเนินการจัดเวทีช ุมชนเพื ่อสร้างการมี  

ส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร  
และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยจัดเวทีชุมชน 1 ครั้งต่อธนาคาร สามารถทำได้ครบตามเป้าหมาย สำหรับประเด็น  
ในการจัดทำเวทีชุมชน มีหลายประเด็น ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ การชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมาร้อยละ 94.12 จัดเวทีชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานธนาคาร และจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานธนาคาร และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และร้อยละ 82.45 กำหนดพันธุ์ข้าวที่ผลิต โดยประเด็น
ข้างต้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานธนาคารเพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ  
และเตรียมตัวในการวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารต่อไป และร้อยละ 90.91 มีประเด็นการกำหนด
แนวทางในการดำเนินงานธนาคาร และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานธนาคาร เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารในการบริหารงาน (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 ประเด็นในการจัดเวทีชุมชน 
รายการ ร้อยละ 

1) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 100.00 
2) กำหนดพันธุ์ข้าวที่ผลิต 82.35 
3) กำหนดแนวทางในการดำเนินงานธนาคาร 94.12 
4) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานธนาคาร 94.12 
5) วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 94.12 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
 

1.3) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร 
การจัดตั ้งธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข ้าวชุมชนนั ้นจะต้องมีการจัดตั ้งคณะกรรมการ  

เพื ่อบริหารงานธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นการคัดเลือกจากสมาชิก  
ในธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องเป็นสมาชิกของธนาคาร และธนาคารบางแห่งยังมีการคัดเลือกผู้นำชุมชน
มาเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ธนาคาร 

คณะกรรมการท ี ่ ได ้ร ับการค ัดเล ือกมาแล ้วน ั ้น ม ีหน ้าท ี ่ ในการดำเน ินงาน  
โดยพิจารณาการยืม - คืนเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำบัญชีของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 100  ควบคุมเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ ์ข ้าว คิดเป็นร้อยละ 92.31 และร้อยละ 38.46 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ รวมทั้ง 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม และบุคคลภายนอก (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 หน้าที่ของคณะกรรมการ 

รายการ ร้อยละ 

1) ควบคุม/เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว 92.31 
2) พิจารณาการยืม - คืน เมล็ดพันธุ์ 100.00 
3) จัดทำบัญชีของธนาคาร 100.00 
4) อื่น ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร เป็นต้น 38.46 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

1.4) การกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงของธนาคาร 
การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จะต้องมีการกำหนดกฎระเบียบของธนาคาร 

โดยคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารร่วมกันกำหนด ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งมีการกำหนดกฎระเบียบต่างกัน 
ข ึ ้นอย ู ่ก ับสภาพ และความเหมาะสมในพ ื ้นท ี ่  ส ่วนใหญ่ร ้อยละ 90.91 มีการกำหนดกฎระเบ ียบ 
ในการยืม – คืนเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
รวมทั้งการคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องคืนข้าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด และร้อยละ 63.64 กำหนดว่า 
หากข้าวไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ให้นำข้าวเปลือกมาคืนในปริมาณเท่ากับราคาเมล็ดพันธุ์พร้อมดอกเบี้ย 
(ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 กฎระเบียบของธนาคารที่กำหนด 

รายการ ร้อยละ 

1) การยืม - คืน เมล็ดพันธุ์ข้าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร 92.31 
2) การกำหนดอัตราดอกเบี้ย 92.31 
3) การนำเมล็ดพันธุ์ที่นำมาคืนธนาคาร ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด 76.92 
4) หากข้าวไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ให้นำข้าวเปลือกมาคืนในปริมาณเทียบเท่ากับ

ราคาของเมล็ดพันธุ์พร้อมดอกเบี้ย 
53.85 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

การบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ได้ดำเนินการกิจกรรมตั ้งแต่ 
การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร เมื่อมีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้ง
เป็นธนาคารแล้ว จากนั ้นมีการจัดทำเวทีชุมชนอย่างน้อย 1 ครั ้งต่อธนาคาร ซึ ่งสามารถดำเนินการได้ 
ตามเป้าหมาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร โดยการคัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก  
ในแต่ละธนาคาร และมีการกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงของธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ธนาคารให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ครบตามเป้าหมาย 
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2) การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า ธนาคารทั้งหมดมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยมีการใช้สื่อประเภทอิเลกทรอนิกส์มากท่ีสุด ร้อยละ 76.92 ของธนาคารทั้งหมด 
มีความถี่ในการใช้เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี โดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ที่ ใช้เป็นการสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
รวมทั้งการใช้เสียงตามสายอีกด้วย รองลงมาคือสื ่อบุคคล ร้อยละ 58.33 ของธนาคารทั ้งหมด มีความถี่              
ในการใช้เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ รวมถึงผู้นำชุมชน       
ในพ้ืนที่ดว้ย (ตารางท่ี 4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12 การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ 
รายการ ร้อยละ ความถี่ (ครั้งต่อปี) 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 8.33 1 
2) สื่อบุคคล 58.33 5 
3) สื่ออิเลกทรอนิกส์ 76.92 6 
4) สื่อกิจกรรม 23.08 1 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

3) การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ 
3.1) การติดตามงานของเจ้าหน้าที่ 

การติดตามของเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการมีการลงพื ้นที ่ในการติดตาม  
ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรสมาชิกธนาคาร พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
ธนาคารครบทุกธนาคารตามเป้าหมาย โดยมีการลงพ้ืนที่เฉลี่ย 6 ครั้งต่อธนาคารต่อปี 

3.2) การตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและคณะกรรมการบริหารงานธนาคารมีการสุ่มตรวจ

แปลงเมล็ดพันธุ์ ให ้แก่เกษตรกรร่วมกัน เพื ่อติดตามดูแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ์ของเกษตรกร พร้อมทั้ง  
ให้คำแนะนำต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร พบว่า มีธนาคารที่ได้รับการสุ่มตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 46.15  
ของธนาคารทั้งหมด มีการสุ่มตรวจแปลงเฉลี่ย 2 ครั้งต่อธนาคาร ที่เหลือร้อยละ 53.85 ไม่ได้มีการตรวจแปลง
เมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และให้คณะกรรมการธนาคารดำเนินการสุ่มตรวจ
แปลงแทนเจ้าหน้าที่ (ตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 การสุ่มตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารงานธนาคาร 
รายการ ร้อยละ 

1) ได้รับการตรวจแปลง 46.15 
2) ไม่ได้รับการตรวจแปลง 53.85 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของกรมการข้าว โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว              
100 ตัวอย่างต่อธนาคาร พบว่า เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่ เกษตรกรสมาชิกธนาคาร           
ได้ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ 101.00 ของเป้าหมาย 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาเต่า จังหวัดนครพนม             
และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผาบึ้ง จ.เลย ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย ในส่วนของธนาคารเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนที่มีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนไม่ได้ส่งตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์เพื่อเข้าตรวจ (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 จำนวนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 
หน่วย: ตัวอย่าง 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผล 

1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 100 101 101.00 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 100 100 100.00 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 100 48 48.00 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 100 38 38.00 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี 100 10 10.00 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 100 30 30.00 
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 100 38 38.00 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 100 25 25.00 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 100 50 50.00 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100 51 51.00 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 100 100 100.00 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 100 5 5.00 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 100 100 100.00 
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 100 10 10.00 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 100 30 30.00 
16) บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 100 - - 
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 100 20 20.00 
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี 100 24 24.00 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100 30 30.00 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ 100 60 60.00 

รวม 2,000 840 43.50 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

3.4) ความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรสมาชิก

ธนาคาร พบว่า มีการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ได้ทันเวลา ร้อยละ 75.00 และไม่ทันเวลา  
ร้อยละ 25.00 เนื่องจากการรายงานผลให้เกษตรกรทราบไม่ทันกับช่วงเวลาที่เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูก
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ข้าวในฤดูกาลถัดไป โดยระยะเวลาในการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกในแต่ละธนาคารใช้เวลาเฉลี่ย  
30 วันจึงจะสามารถทราบผลได้ (ตารางท่ี 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 ความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
รายการ ร้อยละ 

1) ทันเวลา 75.00 
2) ไม่ทันเวลา 25.00 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

การสนับสนุนของเจ้าหน้าที ่ท ี ่ เกี ่ยวข้องกับโครงการในด้านต่าง ๆ ในด้านของ  
การติดตามของเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด ในส่วนของการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ยัง
มีบางธนาคารที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการดำเนินการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรตามเกณฑ์ที่กำหนด 1 ครั้ง  
ต่อธนาคาร การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีเจ้าหน้าที่เพียง 3 ศูนย์ที่สามารถเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
ได้ครบตามเป้าหมาย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกร
ไม่ได้ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ยังมีเจ้าหน้าที่  
บางศูนย์ไม่สามารถรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ทันเวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีงาน
ค่อนข้างมาก และระยะเวลาในการตรวจสอบใช้เวลาหลายวัน 
 

4.1.3 ผลผลิต (Outputs) 
1) การจัดตั้งธนาคาร 

1.1) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้ง 
เป้าหมายในการจัดตั ้งธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข ้าวชุมชนปี 2561 ทั ้งหมด 20 แห่ง  

ผลการดำเนินการ พบบว่า สามารถจัดตั้งได้ครบตามเป้าหมาย และสามารถดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562  
ได้ 19 แห่ง โดยมีการขอยกเลิก 1 แห่ง คือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประสบปัญหาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่
เป้าหมายไปเป็น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเก่าสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์แทน  

 

1.2) จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกเป้าหมายจำนวน  

100 รายต่อธนาคาร จากการสำรวจพบว่า มีธนาคารเพียง 9 แห่ง ที่มีจำนวนสมาชิกธนาคารครบตามเป้าหมาย 
โดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ่องฮี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด จำนวน 170 ราย 
รองลงมาคือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านราษฎร์นิยม 
มีจำนวนสมาชิกธนาคารจำนวน 108 ราย และ 107 ราย ตามลำดับ ในส่วนของธนาคารที่มีจำนวนสมาชิก
ธนาคารไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากคณะกรรมการบริหารธนาคาร เห็นว่าหากจำนวนสมาชิกต่อธนาคาร
มากจะทำให้การบริหารจัดการธนาคารที่เพิ่งจัดตั้งในปีแรกค่อนข้างยาก จึงรับสมัครเฉพาะเกษตรกรที่คาดว่า
จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จริง (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งและจำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
การ

ดำเนินงาน 
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย) 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ ต่อเนื่อง 100 170 170.00 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก ต่อเนื่อง 100 94 94.00 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น ต่อเนื่อง 100 82 82.00 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว ต่อเนื่อง 100 102 102.00 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี ต่อเนื่อง 100 50 50.00 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ต่อเนื่อง 100 100 100.00 
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ ต่อเนื่อง 100 108 108.00 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา ต่อเนื่อง 100 58 58.00 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด ต่อเนื่อง 100 107 107.00 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ต่อเนื่อง 100 49 49.00 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม ต่อเนื่อง 100 85 85.00 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย ต่อเนื่อง 100 101 101.00 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย ต่อเนื่อง 100 85 85.00 
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี ต่อเนื่อง 100 81 81.00 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย ต่อเนื่อง 100 90 90.00 
16) บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช ต่อเนื่อง 100 100 100.00 
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ขอยกเลิก 100 50 50.00 
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี ต่อเนื่อง 100 100 100.00 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่อง 100 105 105.00 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ ต่อเนื่อง 100 63 63.00 

รวม  2,000 1,780 89.00 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

1.3) ความเพียงพอของสมาชิกคณะกรรมการต่อการบริหารงาน 
การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนกำหนดให้ในแต่ละธนาคารมีคณะกรรมการ

บริหารงานธนาคาร จากการสำรวจพบว่า ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ร้อยละ 84.62 ของธนาคารทั้งหมด 
เห็นว่าจำนวนสมาชิกคณะกรรมการที่มีอยู่ มีความเพียงพอต่อการบริหารงานธนาคาร โดยมีคณะกรรมการ
เฉลี่ย 13 รายต่อธนาคาร และอีกร้อยละ 15.38 ของธนาคารทั้งหมด เห็นว่าจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่ยังไม่มี
ความเพียงพอต่อการบริหารงาน เนื ่องจากคณะกรรมการบางท่านมีภารกิจอื ่น รวมทั้งมีจำนวนสมาชิก             
ต่อธนาคารจำนวนมาก ทำให้การดูแลสมาชิกอาจยังไม่ทั่วถึง (ตารางท่ี 4.17) 

 

ตารางท่ี 4.17 ความเพียงพอของสมาชิกคณะกรรมการบริหารงาน 
รายการ ร้อยละ 

1) เพียงพอ 84.62 
2) ไม่เพียงพอ 15.38 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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1.4) เกษตรกรที่เข้าประชุมและส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคาร 
การดำเน ินงานธนาคารจะเน ้นการม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินงานด ้านต ่าง ๆ  

จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.67 มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบของธนาคาร  
ในการยืม - คืน เมล็ดพันธุ์ข้าว กำหนดอัตราดอกเบี้ย รองลงมา ร้อยละ 29.20 มีส่วนร่วมในการตรวจแปลง
เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรสมาชิกธนาคาร โดยมีการลงไปสุ่มตรวจในพ้ืนที่แปลงนาที่ตนได้รับผิดชอบ และร้อยละ 
27.75 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางท่ี 4.18 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกในการบริหารจัดการธนาคาร 

รายการ ร้อยละ 
1) การเป็นคณะกรรมการ 27.75 
2) กำหนดกฎระเบียบของธนาคาร 61.67 
3) การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ 29.20 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

1.5) จำนวนพื้นที่ท่ีใช้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมีเป้าหมายให้ธนาคารแต่ละแห่งมีพื้นที่สำหรับ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 300 ไร่ต่อแห่ง จากการสำรวจพบว่า โครงการมีพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 
9,644.50 ไร่ จากเป้าหมาย 6,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 160.74 ของเป้าหมาย โดยธนาคารจำนวน 15 แห่ง  
มีพ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครบตามเป้าหมาย โดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ่องฮี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีจำนวนพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากที่สุด จำนวน 2 ,000 ไร่ รองลงมาคือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
บ้านเขามะกา จังหวัดสระแก้ว และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงคู่ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 870 ไร่  
และ 850 ไร่ ตามลำดับ ทั้งนี้บางธนาคารที่มีพ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากมีจำนวน
สมาชิกธนาคารน้อย รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูกข้าวน้อย (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 จำนวนพื้นที่ที่ใช้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ชื่อธนาคารเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน 
พ้ืนที่ที่ใช้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไร่) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผล 

1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 300 2,000 666.67 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 300 284 94.67 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 300 400 133.33 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 300 870 290.00 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี 300 300 100.00 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 300 300 100.00 
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 300 585.50 195.17 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 300 232 77.33 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 300 325 108.33 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 300 500 166.67 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 300 465 155.00 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 300 850 283.33 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 300 170 56.67 
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 300 200 66.67 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 300 503 167.67 
16) บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 300 300 100.00 
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 300 500 166.67 
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี 300 245 81.67 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300 300 100.00 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ 300 315 105.00 

รวม 6,000 9,644.50 160.74 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

1.6) จำนวนธนาคารที่มีแปลงสาธิตสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจำนวนร้อยละ 53.85 ของธนาคารทั้งหมด มีการ

จัดทำแปลงสาธิตสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อใช้เป็นแปลงที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกธนาคาร โดยมีพ้ืนที่แปลงเฉลี่ย 13.62 ไร่ต่อธนาคาร ที่เหลือร้อยละ 46.15 ไม่มีแปลงสาธิตสำหรับผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเป็นการดำเนินงานโครงการเป็นปีแรก ประธานคณะกรรมการจึงไม่สามารถระบุชี้ชัดว่า
สมาชิกรายใดท่ีจะสามารถเป็นต้นแบบในการทำแปลงสาธิต (ตารางท่ี 4.20) 

 

ตารางท่ี 4.20 จำนวนธนาคารที่มีแปลงสาธิตสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
รายการ ร้อยละ 

1) มี 53.85 
2) ไม่มี 46.15 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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2) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
2.1) จำนวนธนาคารที่ได้รับปัจจัยการผลิต 

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ได้จัดสรรปัจจัยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์
ข้าวสำหรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จาการสำรวจพบว่า ธนาคารได้รับปัจจัยการผลิตครบทั้ง 20 แห่ง
ตามเป้าหมาย  

2.2) จำนวนธนาคารที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ได้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ชุด

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 8 แถว เครื่อง
กะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว จาการสำรวจพบว่า ธนาคารได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าวครบทั้ง  20 แห่งตามเป้าหมาย  

2.3) คุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ปัจจัยการผลิตที ่ธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข้าวได้ร ับจัดสรร คือ เมล็ดพันธุ ์ข้าวสำหรับ  

ใช้เพาะปลูก ผลการสำรวจพบว่า ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจัดสรรมีคะแนนคุณภาพในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนน 
8.80 คะแนน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับจัดสรรมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ปนน้อย และมีอัตราการงอกท่ีดี 

2.4) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุอุปกรณ์ที ่ธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข ้าวได้ร ับจัดสรร จากการสำรวจพบว่า 

กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคะแนนคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 9.83 คะแนน เนื่องจากกระสอบที่ได้รับจัดสรร
มีคุณภาพที่ดี มีการทำตราสัญลักษณ์ของกรมการข้าวชัดเจน รองลงมาคือ ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  
มีคะแนนคุณภาพในระดับมากที่สุด 8.69 คะแนน เนื ่องจากชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ์ข้าวทำให้ข้าว 
ของเกษตรกรมีความบริสุทธิ์มากขึ้น สำหรับเครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถวและขนาด 8 แถว มีคะแนน
คุณภาพในระดับมากที่สุด 8.38 คะแนน เนื่องจากเครื่องหยอดข้าวแห้งช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับ
การเพาะปลูกได้ และเครื่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง มีคะแนนคุณภาพในระดับมากที่สุด 8.23 คะแนน 
เนื่องจากเครื่องกะเทาะข้าวกล้องบางเครื่องมีปัญหาในการใช้งาน (ตารางท่ี 4.21) 

 

ตารางท่ี 4.21 คุณภาพของปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
หน่วย: คะแนน 

รายการ ระดับคุณภาพ 
1) เมล็ดพันธุ์ข้าว 8.80 
2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 8.69 
3) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 4 แถว 8.38 
4) เครื่องหยอดข้าวแห้งขนาด 8 แถว 8.38 
5) เครื่องกะเทาะข้าวกล้องชนิด 2 ลูกยาง  8.23 
6) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 9.83 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3) การถ่ายทอดความรู้ 
3.1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

เกษตรกรสมาชิกธนาคาร ร้อยละ 77.32 ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว และอีกร้อยละ 22.68 ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เนื่องจากในวันที่มีการถ่ายทอด
ความรู้ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ได้ครบทุกครั้ง ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับการอบรม
ความรู้ ร้อยละ 98.87 เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง อีกร้อยละ 1 .13 ส่งตัวแทนมาอบรม เนื่องจากช่วงเวลา        
การอบรมตรงกับช่วงฤดูเพาะปลูก และติดภารกิจส่วนตัว (ตารางที่ 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

รายการ ร้อยละ 
1) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 77.32 

1.1) เข้าอบรมด้วยตนเอง 98.87 
1.2) ส่งตัวแทน 1.13 
รวม 100.00 

2) เกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 22.68 
รวม 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.2) ระดับความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ที่ได้รับถ่ายทอด 
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

49.13 ของเกษตรกรที่เข้ารับอบรมทั้งหมด รองลงมาเข้าใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 38.15 ทั้งนี้เกษตรกร
เห็นว่าเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่อบรมให้นั้นส่วนมากเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอยู่แล้ว (ตารางท่ี 4.23) 

ตารางท่ี 4.23 ระดับความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมของเกษตรกร 

ระดับความเข้าใจ ร้อยละ 
1) มากท่ีสุด 49.13 
2) มาก 38.15 
3) ปานกลาง 10.99 
4) น้อย 1.73 
5) น้อยที่สุด 0.00 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีจำนวนไม่ครบตามเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรเข้า
รับการถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 77.32 ของเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 แต่ระดับความ
เข้าใจในเนื้อหาความรู้ที่เกษตรกรได้รับนั้น พบว่า เกษตรกรมีระดับความเข้าใจในระดับมากที่ สุด ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ระดับมาก 
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4) การรับรู้ข่าวสารโครงการ 
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการ จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่

รับทราบข่าวสารข้อมูลโครงการผ่านสื ่อประเภทบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 85.47 ของเกษตรกรตัวอย่าง  
โดยมีสื่อบุคคลที่ใช้ เช่น คณะกรรมการธนาคาร ผู้นำชุมชน เป็นต้น รองลงมา คือ สื่ออิเลกทรอนิกส์ ร้อยละ 
27.35 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยใช้สื่อช่องทาง Line Facebook เป็นต้น เนื่องจากสื่อท้ังสองประเภทนี้มีความ
สะดวกในการสื่อสารและมีความชัดเจน (ตารางท่ี 4.24) 

 

ตารางท่ี 4.24 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 2.14 
2) สื่อบุคคล 85.47 
3) สื่ออิเลกทรอนิกส์ 27.35 
4) สื่อกิจกรรม 2.14 

ที่มา: จากการสำรวจ 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

 

5) การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ 
5.1) จำนวนธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ 

การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น การให้คำปรึกษา
แนะนำ การลงพื ้นที ่ เพ ื ่อต ิดตามการดำเน ินงานโครงการ เป ็นต ้น จากการสำรวจพบว่า ธนาคาร  
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ครบตามเป้าหมาย โดยเฉลี่ยธนาคารได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่ 5 ครั้งต่อแห่ง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3 ครั้งต่อแห่ง 

5.2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ 
การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการให้คำปรึกษา

แนะนำ การลงตรวจแปลงให้แก่เกษตรกร จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรร้อยละ 99.09 ของเกษตรกรตัวอย่าง 
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ (ตาราง 4.25) 

 

ตารางท่ี 4.25 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ 

รายการ ร้อยละ 
1) ได้รับ 99.09 
2) ไม่ได้รับ 0.91 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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6) การใช้บริการธนาคาร 
การใช้บริการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยที่เกษตรกรมีการยืม – คืนเมล็ดพันธุ์ข้าว  

จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรมีการใช้บริการธนาคารแล้วร้อยละ 62.79 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคาร  
และอีกร้อยละ 37.21 ไม่ได้ใช้บริการธนาคาร เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีเมล็ดพันธุ์ของตนเองไว้สำหรับ 
การเพาะปลูกแล้ว นอกจากนี้ธนาคารบางแห่งจะจัดสรรเมล็ดพันธุ ์ข้าวจากธนาคารให้เฉพาะเกษตรกร  
ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเท่านั้น (ตารางท่ี 4.26) 

 

ตารางท่ี 4.26 จำนวนเกษตรกรที่ใช้บริการธนาคาร 

รายการ ร้อยละ 
1) ใช้บริการแล้ว 62.79 
2) ไม่ได้ใช้บริการ 37.21 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
7) การได้รับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

การตรวจมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ข้าวของสมาชิกธนาคาร ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง 
เมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแปลง และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการปรับปรุง
สภาพด้วยการตากลดความชื ้นและทำความสะอาดแล้ว โดยเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว กำหนดให้มีพันธุ์ปนได้ไม่เกิน 15 เมล็ดต่อ 500 กรัม ผลการประเมินพบว่า  
มีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 45.24 ของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน 
เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่มีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านการรับรองร้อยละ 100  
ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านราษฎร์นิยม จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน  
50 ตัวอย่าง บ้านสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 ตัวอย่าง  และบ้านดงคู่ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ตัวอย่าง 
สำหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาเต่า จังหวัดนครพนม มีจำนวนตัวอย่างที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์มากที่สุด 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ รองลงมา คือ ธนาคาร  
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนตัวอย่างที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว
จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ โดยธนาคารที่ไม่มีตัวอย่างผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเด่นวัว จังหวัดตาก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวมีพันธุ์ปน
จำนวนมาก อีกทั้งเป็นการเพาะปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์เป็นฤดูกาลแรกสำหรับเกษตรกรบางราย และเกษตรกร 
ไม่คุ้นชินกับการปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก สำหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนตะโก 
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่มีการส่งเมล็ดพันธุ์เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า  
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและเป็นพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิงทำการเพาะปลูก (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
หน่วย: ตัวอย่าง 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
ผลการตรวจรับรองมาตรฐาน 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 21 80 101 20.79 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 0 100 100 0.00 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 27 21 48 56.25 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 1 37 38 2.63 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บุรี 10 0 10 100.00 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 12 18 30 40.00 
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 16 22 38 42.11 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 16 9 25 64.00 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 50 0 50 100.00 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 13 38 51 25.49 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 87 13 100 87.00 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 5 0 5 100.00 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 37 63 100 37.00 
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 7 3 10 70.00 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 15 15 30 50.00 
16)บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00 
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 5 15 20 25.00 
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี 2 22 24 8.33 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18 12 30 60.00 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร์ 52 8 60 86.67 

รวม 394 476 871 45.24 
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

4.1.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ผลการสำรวจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.94 ของเกษตรกรทั้งหมด เห็นว่าความรู ้ที ่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเนื้อหาในการอบรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่เกี ่ยวกับ
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28 ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
1) มากท่ีสุด 26.87 
2) มาก 44.94 
3) ปานกลาง 24.23 
4) น้อย 3.08 
5) น้อยที่สุด 0.88 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีธนาคารสำรองไว้ 
ปริมาณเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่ธนาคารสำรองไว้ในแต่ละธนาคาร พบว่า รูปแบบที่ธนาคาร  

มีการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ สำรองเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียว 5 แห่ง สำรองเป็นเมล็ด
พันธุ์ข้าวและเป็นเงินร่วมด้วย 5 แห่ง และสำรองเป็นเงินเพียงอย่างเดียว 10 แห่ง โดยโครงการมีเมล็ดพันธุ์ข้าว
สำรองทั้งสิ้น 105.25 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของเป้าหมาย ธนาคารที่มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองมากที่สุด 
คือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผาบึ้ง จังหวัดเลย ปริมาณ 40.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 
รองลงมาคือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสันสะอาด จังหวัดเชียงราย ปริมาณ 35.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ของเป้าหมาย สำหรับธนาคารที่มีการสำรองเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเป็นเงินร่วมด้วย ที่มีปริมาณเมล็ด
พันธุ์ข้าวสำรองมากที่สุด คือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาเต่า จังหวัดนครพนม ปริมาณ 5.00 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของเป้าหมาย รองลงมาคือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุ มชนบ้านฮ่องฮี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปริมาณ 4.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของเป้าหมาย สำหรับธนาคารที่มีการเก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการชำระ
คืนเป็นเงินสด เพ่ือจัดเก็บเป็นกองทุนสำหรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางท่ี 4.29 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองของธนาคาร 
หน่วย: ตัน 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชมุชน 
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ปริมาณที่
สำรองได้ 

ร้อยละ 

1) บ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ ์ 56 4.90 8.75 เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
2) บ้านเด่นวัว จ.ตาก 56 0.50 0.89 เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
3) บ้านโนนคอม จ.ขอนแก่น 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
4) บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
5) บ้านสระแจง จ.สิงห์บรุ ี 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
6) บ้านเหลื่อม จ.นครราชสมีา 56 3.50 6.25  
7) บ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค ์ 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
8) บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
9) บ้านราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอด็ 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
10) บ้านขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 56 3.50 6.25 เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
11) บ้านนาเต่า จ.นครพนม 56 5.00 8.93 เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
12) บ้านดงคู่ จ.สุโขทัย 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
13) บ้านผาบึ้ง จ.เลย 56 40.00 71.43  
14) บ้านโนนสำราญ จ.อุบลราชธานี 56 6.00 10.71 เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
15) บ้านสันสะอาด จ.เชียงราย 56 35.00 62.50  
16) บ้านดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 56 3.35 5.98  
17) บ้านโนนดินแดง จ.บุรีรมัย ์ 56 3.50 6.25  
18) บ้านบุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุร ี 56 - - เก็บเป็นเงินร่วมด้วย 
19) อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 
20) บ้านหนองคู จ.สุรินทร ์ 56 - - เก็บเป็นเงินเพียงอย่างเดยีว 

รวม 1,120 105.25 9.40  
ที่มา: กรมการข้าว, 2561 
 

3) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ความพึงพอใจของเกษตรกรหล ังเข ้าร ่วมโครงการธนาคารเมล ็ดพ ันธ ุ ์ข ้าวช ุมชน  

พบว่า เกษตรกรสมาชิกมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.45 คะแนน 
โดยที่เกษตรกรมีความพึงพอใจสูงที่สุด ในเรื่องนโยบายธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่สามารถช่วยให้เ กษตร 
หาแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มากขึ้นในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.72 คะแนน รองลงมาคือ กฎระเบียบ 
ของธนาคารเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.67 และการติดตามของเจ้าหน้าที่
กรมการข้าวเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 9.66 คะแนน (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางท่ี 4.30 คะแนนความพึงพอใจของเกษตรกร 

รายการ คะแนน แปลผล 
ด้านการดำเนินงานธนาคาร   
1) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 9.50 มากที่สุด 
2) กฎระเบียบของธนาคาร 9.67 มากที่สุด 
3) การติดตามของคณะกรรมการฯ 9.08 มากที่สุด 
4) ราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 9.06 มากที่สุด 
5) ความสะดวกสบายในการในการใช้บริการธนาคาร 9.49 มากที่สุด 
6) ธนาคารสามารถเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน 9.53 มากที่สุด 
ด้านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่   
7) การติดตามของเจ้าหน้าที่กรมการข้าว 9.66 มากที่สุด 
8) หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 9.46 มากที่สุด 
9) ความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 9.08 มากที่สุด 
ด้านนโยบาย   
10) โครงการสามารถทำให้หาแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ง่ายขึ้น 9.72 มากที่สุด 
11) สร้างรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มากขึ้น 9.54 มากที่สุด 

เฉลี่ย 9.45 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 
4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

การศึกษาปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จเมล ็ดพันธ ุ ์ข ้าวพันธ ุ ์ด ีประกอบด้วย 3 ด้าน ได ้แก่   
ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และด้านการมีส่วนร่วม  
ของเกษตรกร โดยผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์
ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแตกต่างของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 
Crosstab ด้วยค่าสถิติ Chi Square (X2) โดยมีผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีมีดังนี้ (ภาคผนวกท่ี 2) 

 

4.2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test 
1) ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว ได้แก่ ความถี่ในการสำรวจแปลงนา และความถี่ในการตัดพันธุ์ปน ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
ข้าวมีความถี่ในการสำรวจแปลงนาและความถี่ในการตัดพันธุ์ปนมากกว่า เกษตรกรที่ ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ข้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.1) ความถี่ในการสำรวจแปลงนา 
เมื ่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าว 

พันธุ์ดี กับความถี่ในการสำรวจแปลงนา ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีความถี่ในการสำรวจ
แปลงนาต่อฤดูกาลเพาะปลูกมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

1.2) ความถี่ในการตัดพันธุ์ปน 
เมื ่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าว 

พันธุ์ดี กับความถี่ในการตัดพันธุ์ปน ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีความถี่ในการตัดพันธุ์ปน
ต่อฤดูกาลเพาะปลูกมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2) สภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีด้านสภาพแวดล้อมใน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เงินทุนในการเพาะปลูกข้าว ระดับความรู้
ในการใส่ปุ๋ย การระบาดของวัชพืชในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาด 
ของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ ระดับการประสบปัญหาอุทกภัย 
ซึ ่งปัจจัยที ่ม ีผลเหล่านี ้ล ้วนเป็นปัจจัยที ่ เก ิดขึ ้นตามธรรมชาติ เช ่น ความเหมาะสมของสภาพพื ้นที่  
ในการเพาะปลูกข้าว ที่เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
ในการเพาะปลูกข้าว รวมทั้งการระบาดของวัชพืช แมลง โรคข้าว และสัตว์ศัตรูข้าว รวมทั้งปัญหาอุทกภัย  
 ล้วนเป็นปัจจัยที่ความคุมได้ยาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว ยิ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากย่อมมีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นด้วย  
เช่น ความรู ้ในเรื ่องการใส่ปุ ๋ย เป็นต้น และความพร้อมในด้านเงินทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกร  
ในการเพาะปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เงินในการเพาะปลูกมากกว่าการปลูกข้าวทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1) ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีประสบการณ์  
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2.2) เงินทุนในการเพาะปลูกข้าว 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับเง ินทุนในการเพาะปลูกข้าว ด้วยค่าสถิต ิ t-test พบว่า เกษตรกรทั ้ง 2 กลุ ่ม  มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที่ ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที ่ผ ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ม ีเง ินทุน 
ในการเพาะปลูกข้าวมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีเงินทุนในการเพาะปลูกข้าว 

 

2.3) ระดับความรู้ในการใส่ปุ๋ย 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับระดับความร ู ้ ในการใส ่ป ุ ๋ย ด ้วยค่าสถิต ิ t-test พบว่า เกษตรกรทั ้ง 2 กล ุ ่ม ม ีความแตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์มีระดับความรู้  
ในการใส่ปุ๋ยมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 

 

2.4) การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับการระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีการระบาดของแมลง
ในแปลงเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2.5) การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับการระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์มีการระบาด 
ของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2.6) การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับการระบาดของสัตว ์ศ ัตร ูข ้าวในแปลงเมล็ดพันธุ ์ ด ้วยค่าสถิต ิ t-test พบว่า เกษตรกรทั ้ง 2 กลุ่ม 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
มีการระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2.7) ระดับการประสบปัญหาอุทกภัย 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับระดับการประสบปัญหาอุทกภัย ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ ่มมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีการประสบปัญหา
อุทกภัยน้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

3) ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จในการผลิตเมล ็ดพันธ ุ ์ข ้าวพันธ ุ ์ด ีด ้านการม ีส ่วนร ่วม 

ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข้าว และไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข้าวไม่มี  
ความแตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงเลย 

 

4.2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง Crosstab ด้วยค่าสถิติ  
Chi Square (X2) 

1) ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดีด้านกระบวนการผลิต  

เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา วิธีการเพาะปลูก และวิธีการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรที่ผ่าน
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา ใช้วิธีการเพาะปลูกแบบหว่านหรือวิธีการหยอด เพื่อให้
ง่ายต่อการตัดพันธุ์ปน ใช้วิธีการเก็บเกี ่ยวแบบเกี่ยวมือ เพราะการใช้รถเกี่ยวที ่ไม่มีการทำความสะอาด  
ที่เพียงพอก่อนเก็บเกี่ยวข้าวเมล็ดพันธุ์ก่อให้เกิดพันธุ์ปนในถังบรรจุข้าว และมีความถี่ในการสำรวจแปลงนา 
และความถ่ีในการตัดพันธุ์ปนมากกว่า เกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.1) การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา 
การกำจัดข้าวเรื ้อในแปลงนาถือเป็นขั ้นตอนที ่สำคัญขั ้นตอนหนึ ่งในการผลิ ต 

เมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ์ดี เนื ่องจากเป็นขั้นตอนแรกที่เกษตรกรมีกำจัดพันธุ์ข้าวที่ปนเปื ้อนแปลงเมล็ดพันธุ์  
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ์ดี กับการกำจัดข้าวเรื้อ  
ในแปลงนา ด้วยค่าสถิต ิ Chi Square (X2) พบว่า การผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดี  
กับการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เกษตรกรที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนาก่อนทำการเพาะปลูก ในส่วนของเกษตรกรที่
ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนาก่อนทำการเพาะปลูก  

 

1.2) วิธีการเพาะปลูก 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

กับวิธ ีการเพาะปลูก ได้แก่ การหว่าน การปักดำ และการหยอด ด้วยค่าสถิติ Chi Square (X2) พบว่า  
การผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับวิธีการเพาะปลูกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกด้วยวิธีการปักดำ  
และการหยอด และเกษตรกรที ่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์จำนวน ใช้วิธีการเพาะปลูก 
โดยการหว่าน เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์ด้วยมือ ทำให้เกิดความยากในการตัดพันธุ์ปน 

 

1.3) วิธีการเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรมี 2 วิธี ได้แก่ เกี่ยวโดยใช้มือ และเกี่ยว 

โดยรถเกี่ยวข้าว เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับวิธีการ
เก็บเกี่ยว ด้วยค่าสถิติ Chi Square (X2) พบว่า การผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับวิธีการ 
เก็บเกี่ยวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 กล่าวคือ เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวโดยรถเกี่ยว ซึ่งเป็นรถเกี่ยวของเอกชน ซึ่งส่วนมากจะไม่มีการทำความสะอาด  
ถังบรรจุข้าวของรถเก่ียวก่อนทำการเก็บเกี่ยวข้าวเมล็ดพันธุ์ จึงให้ให้เกิดพันธุ์ปนได้ 

 

2) สภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบจากข้อมูล 

Zoning by Agri-Map เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับ
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว ได้แก่ เหมาะสมสูง เหมาะสมปานกลาง และไม่ เหมาะสม 
ด้วยค่าสถิติ Chi Square (X2) พบว่า การผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับความเหมาะสม  
ของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 กล่าวคือ 
เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง 
และเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวที ่มี  
ความเหมาะสมสูง  

 

3) ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จในการผลิตเมล ็ดพันธ ุ ์ข ้าวพันธ ุ ์ด ีด ้านการม ีส ่วนร ่วม 

ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข้าว และไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข้าวไม่มี  
ความแตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 มีเป้าหมายทั้งหมด 20 แห่ง ในพื้นที่ 20 จังหวัด 

ดำเนินงานโครงการโดยกรมการข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และส่งเสริมให้
เกษตรกรผู ้ปลูกข้าว มีเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในการเพาะปลูก  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
โดยศูนย์ประเมินผล ทำการประเมินผลโครงการที ่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้
แบบจำลอง Logic และทำการศึกษาปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จในการผลิตเมล ็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดี   
โดยทำการกำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ Rule of Thumb ในการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งตามทฤษฎีนี ้ ควรใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ของประชากร  ในการประเมินผลครั้งนี้ มีจำนวน
ประชากรทั้งหมด 840 ราย จะได้ขนาดตัวอย่าง จำนวน 210 ราย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

5.1.1 การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการตามแบบจำลองเชิงตรรกะ สรุปได้ว่า  
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย พบว่า การเบิกจ่าย

งบประมาณมีการเบิกจ่ายทั ้งส ิ ้น 9.6896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.12 ของงบประมาณที ่ได ้รับ  
โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 96.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ได้
กำหนดไว้ เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณไม่ทันเวลาในบางพ้ืนที่ ทำให้การดำเนินงานโครงการในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

การจัดสรรปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีการจัดสรรได้ครบตามเป้าหมาย 
ยกเว้นกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาในการสั่งผลิต  
และความทันเวลาในการจัดสรรปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 

 

การบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ได้ดำเนินการทำกิจกรรมตั้งแต่ 
การคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกร โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร เมื ่อมีการคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกร 
เพื่อมีการจัดตั้งธนาคารแล้ว จากนั้นมีการจัดทำเวทีชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อธนาคาร ซึ่งสามารถดำเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร โดยการคัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ในแต่ละธนาคาร และมีการกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงของธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ธนาคารให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ครบตามเป้าหมาย 

การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในด้านต่าง ๆ ในด้านของการติดตาม 
ของเจ้าหน้าที ่มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี ้ว ัด ในส่วนของการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ ์ยังมี  
ธนาคารบางแห่งที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการดำเนินการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรตามเกณฑ์ที่กำหนด 1 ครั้ง
ต่อธนาคาร การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีเจ้าหน้าที่เพียง 3 ศูนย์ที่สามารถเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
ได้ครบตามเป้าหมาย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกร
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ไม่ได้ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ยังมีเจ้าหน้าที่  
บางศูนย์ไม่สามารถรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ทันเวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีงาน
ค่อนข้างมาก และระยะเวลาในการตรวจสอบใช้เวลาหลายวัน 

การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2561 สามารถจัดตั้งได้ 20 แห่ง ครบตาม
เป้าหมาย ดำเนินการต่อเนื่องได้ 19 แห่ง โดยมีการขอยกเลิก 1 แห่ง เนื่องจากประสบปัญหาด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว และได้ทำการจัดตั้งในแหล่งใหม่แล้ว  ธนาคารที่มีจำนวนเกษตรกรสมาชิกมากกว่า 100 รายต่อ
ธนาคาร มีเพียง 9 แห่ง เนื่องจากหากจำนวนสมาชิกต่อธนาคารมากจะทำให้การบริหารจัดการธนาคารที่เพ่ิง
จัดตั้งในปีแรกค่อนข้างยาก จึงรับสมัครเฉพาะเกษตรกรที่คาดว่าจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จริง จำนวน
พื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 9,644.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 160.74 ของเป้าหมาย โดยธนาคารจำนวน  
15 แห่ง มีพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครบตามเป้าหมาย และธนาคารร้อยละ 53.85 ของธนาคารทั้งหมด มี
แปลงสาธิต เพ่ือใช้เป็นแปลงที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร 

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 77.32 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคารทั้งหมด  
ซ่ึงต่ำกวา่เป้าหมาย และระดับความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ พบว่า มีความเข้าใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมาย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่มีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ การลงตรวจ
แปลงให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 

ในส่วนของการใช้บริการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เกษตรกรมีการยืม – คืนเมล็ดพันธุ์ 
แล้วร้อยละ 62.79 ของเกษตรกรสมาชิกธนาคาร และอีกร้อยละ 37 .21 ไม่ได้ใช้บริการธนาคาร เนื่องจาก
เกษตรกรบางส่วนมีเมล็ดพันธุ์ของตนเองไว้สำหรับการเพาะปลูกแล้ว รวมทั้งธนาคารบางแห่งจัดสรรเมล็ดพันธุ์
ข้าวจากธนาคารให้เฉพาะเกษตรกรที่ศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

การตรวจมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกธนาคาร ดำเนินการสุ่ มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแปลง และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการปรับปรุง
สภาพด้วยการตากลดความชื้นและทำความสะอาดแล้ว โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
45.24 ของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว  และอีกร้อยละ 54.76 ไม่ผ่านการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวมีพันธุ์ปนจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการเพาะปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์เป็น
ฤดูกาลแรกสำหรับเกษตรกรบางราย และเกษตรกรไม่คุ้นชินกับการปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก 

เกษตรกรส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุข้าวที่เป็น
ประโยชน์ แต่เนื้อหาบางส่วนที่เกษตรกรได้รับไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื่องจากไม่เหมาะสมกับ
สภาพการผลิตในพ้ืนที่นั้น ๆ 

ธนาคารมีการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้งสิ้น 22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของเป้าหมาย 
เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการชำระ
คืนเป็นเงินสด เพ่ือจัดเก็บเป็นกองทุนสำหรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป 

5.1.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้  
ด้านกระบวนการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีด้าน

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา วิธีการเพาะปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว ความถี่ใน
การสำรวจแปลงนา และความถี่ในการตัดพันธุ์ปน ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการกำจัดข้าว
เรื้อในแปลงนา ใช้วิธีการเพาะปลูกแบบหว่านหรือวิธีการหยอด เพื่อให้ง่ายต่อการตัดพันธุ์ปน  ใช้วิธีการเก็บ
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เกี่ยวแบบเกี่ยวมือ เพราะการใช้รถเกี่ยวก่อให้เกิดพันธุ์ปนในถังบรรจุข้าวที่ไม่มีการล้างก่อนเก็บเกี่ยวข้าวเมล็ด
พันธุ์ และมีความถี่ในการสำรวจแปลงนาและความถี่ในการตัดพันธุ์ปนมากกว่า เกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ ์ดีด้าน
สภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าว ได้แก่ ความเหมาะสมของสภาพพื ้นที ่ในการเพาะปลูกข้าว 
ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เงินทุนในการเพาะปลูกข้าว ระดับความรู้ในการใส่ปุ๋ย การระบาดของ
วัชพืชในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์  
การระบาดของสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ ระดับการประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งปัจจัยที่มีผลเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เช่น ความเหมาะสมของสภาพพื้นที ่ในการเพาะปลูกข้าว เกษตรกรที่ผ่าน
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว รวมทั้งการระบาด
ของวัชพืช แมลง โรคข้าว และสัตว์ศัตรูข้าว รวมทั้งปัญหาอุทกภัย ล้วนเป็นปัจจัยที่ความคุมได้ยาก ประกอบ
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ยิ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวมากย่อมมีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นด้วย เช่น ความรู้ในเรื่องการใส่ปุ๋ย เป็นต้น และ
ความพร้อมในด้านเงินทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ เงินในการ
เพาะปลูกมากกว่าการปลูกข้าวทั่วไป 

ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว และไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงเลย 

จากปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 3 ด้าน พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และด้านสภาพแวดล้อมใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ของกรมการข้าวนั้น เกษตรกรกรจะต้องมีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงเมล็ดพันธุ์ก่อนทำการเพาะปลูก ใช้วิธีการ
ปลูกข้าวแบบปักดำหากเป็นข้าวนาน้ำตม หรือแบบหยอดหากเป็นวิธีการปลูกแบบแห้ง และควรใช้แรงงานใน
การเก็บเกี่ยวในลักษณะ (เก่ียวมือ) ในส่วนของการตัดพันธุ์ปนเกษตรกรควรมีการตัดพันธุ์ปนอย่างสม่ำเสมอ ใน
ส่วนของสภาพแวดล้อมในการผลิตเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก เช่น สภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ตาม Zoning 
by Agri-Map การระบาดของวัชพืช แมลง โรคข้าวและปัญหาอุทกภัย ล้วนมีผลต่อความสำเ ร็จในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีทั้งสิ้น รวมทั้งตัวของเกษตรกรเองหากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
มากขึ้น ย่อมมีทักษะในการผลิตมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ของการ
ดำเนินงานไม่มีผลต่อความสำเร็จ เนื่องจากปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับกระบวนการผลิตมากกว่า 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 กรมการข้าวควรกำหนดเป้าหมายจำนวนสมาชิกธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่
เป้าหมาย ธนาคารหลายแห่งมีจำนวนสมาชิกไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารกำหนด
คุณสมบัติของเกษตรกรต้องมีความตั้งใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างแท้จริง  
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5.2.2 กรมการข้าวควรจัดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมกับช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกของเกษตรกรจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจาก ช่วงเวลาการอบรม
ตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก  

5.2.3 กรมการข้าวควรมีการจัดสรรปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก
ของธนาคารจำนวนเกษตรกรที่ใช้บริการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรสมาชิกธนาคาร  

5.2.4 ควรส่งเสริมให้เกษตรกรส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าตรวจ และส่งเสริมให้เกษตรกรคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย การส่งตรวจคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ทำการตัดพันธุ์ปน  

5.2.5 กรมการข้าวควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในหาสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
การเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การรายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีความทันเวลา          การ
รายงานผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลานาน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ประโยชน์
ในฤดูกาลถัดไปได้ทันเวลา  

5.2.6 กรมการข้าวควรจัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ธนาคาร เพื่อทำให้รูปแบบ
การดำเนินงานธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบางแห่งไม่มีสถานที่
สำหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้รูปแบบการคืนเมล็ดพันธุ์ต้องคืนเป็นเงินสด 

5.2.7 กรมการข้าวควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก โดย
เกษตรกรต้องมีการกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา เพาะปลูกด้วยวิธีการปักดำหรือวิธีการหยอด เก็บเก่ียวผลผลิตด้วย
การเก่ียวมือ อีกท้ังควรมีการสำรวจแปลงนา การตัดพันธุ์ปน อย่างสม่ำเสมอปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา วิธีการเพาะปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว ความถี่ในการสำรวจ
แปลงนา ความถี่ในการตัดพันธุ์ปน ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว ประสบการณ์ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เงินทุนในการเพาะปลูกข้าว ระดับความรู้ในการใส่ปุ๋ย การระบาดของวัชพืชในแปลงเมล็ด
พันธุ์ การระบาดของแมลงในแปลงเมล็ดพันธุ์ การระบาดของโรคข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์  การระบาดของสัตว์
ศัตรูข้าวในแปลงเมล็ดพันธุ์ ระดับการประสบปัญหาอุทกภัย  
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ภาคผนวกที่ 1.3 
แบบสอบถามเกษตรกร 
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ภาคผนวกที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
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ภาคผนวกที่ 2.1 
ด้านกระบวนการผลิต
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ตารางที่ผนวกที่ 2.1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับการ
กำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา 

หน่วย: ร้อยละ 

ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
การกำจัดข้าวเรื้อในแปลงนา 

รวม 
มี ไม่มี 

1) ผ่าน 28.08 16.92 45.00 
2) ไม่ผ่าน 17.86 37.14 55.00 
รวม 45.94 54.06 100.00 
Pearson Chi-Square= 20.995 df. = 1 sig. = 0.000* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ที่ 2.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับวิธีการ
เพาะปลูก 

หน่วย: ร้อยละ 

ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
วิธีการเพาะปลูก 

รวม 
หว่าน ปักดำ หยอด 

1) ผ่าน 12.30 28.08 4.62 45.00 
2) ไม่ผ่าน 31.02 20.22 3.76 55.00 
รวม 43.32 48.30 8.38 100.00 
Pearson Chi-Square= 20.355 df. = 2 sig. = 0.000* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 2.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับ
จำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ยต่อฤดูกาล 

หน่วย: ร้อยละ 
ผลการตรวจมาตรฐาน 

เมล็ดพันธุ์ 
จำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ยต่อฤดูกาล 

รวม 
0 1 2 3 

1) ผ่าน 0.79 10.39 31.10 2.72 45.00 
2) ไม่ผ่าน 2.40 5.73 42.57 4.30 55.00 
รวม 3.19 16.12 73.67 7.02 100.00 
Pearson Chi-Square= 7.665 df. = 3 sig. = 0.053 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

  



102 

ตารางผนวกที่ 2.4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
กับวิธีการเก็บเกี่ยว 

หน่วย: ร้อยละ 

ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
วิธีการเก็บเก่ียว 

รวม 
คน รถเก่ียว 

1) ผ่าน 27.69 17.31 45.00 
2) ไม่ผ่าน 17.86 37.14 55.00 
รวม 45.55 54.45 100.00 
Pearson Chi-Square= 19.832 df. = 1 sig. = 0.000* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

ตารางผนวกที ่ 2.5 ผลการทดสอบปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ ์ด ีด้าน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

รายการ 

ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพพันธุ ์

t Sig. ผ่าน ไม่ผ่าน 
�̅� SD �̅� SD 

1) ความถีใ่นการสำรวจแปลงนา (ครั้ง/ฤดูกาล) 81.91 49.35 64.82 40.10 2.906 0.004* 
2) ความถีใ่นการตัดพันธุ์ปน (ครั้ง/ฤดูกาล) 6.29 10.48 3.22 5.91 -2.759 0.006* 
3) ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมลด็พันธ์ุข้าว 

(0 – 10 คะแนน) 
6.03 2.07 5.83 2.37 -0.677 0.499 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ภาคผนวกที่ 2.2 
ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
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ตารางผนวกที่ 2.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกับลักษณะ
พื้นที่ในการเพาะปลูก 

หน่วย: ร้อยละ 

การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์
ลักษณะพื้นที ่

รวม 
ลุ่ม ดอน 

1) ผ่าน 25.39 19.61 45.00 
2) ไม่ผ่าน 25.39 29.61 55.00 
รวม 50.78 49.22 100.00 
Pearson Chi-Square= 2.463 df. = 1 sig. = 0.117 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 2.7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับ
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว 

หน่วย: ร้อยละ 

การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์
ระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว 

รวม 
ไม่เหมาะสม 

เหมาะสมปาน
กลาง 

เหมาะสมสูง 

1) ผ่าน 11.54 19.24 14.22 45.00 
2) ไม่ผ่าน 5.64 39.02 10.34 55.00 
รวม 17.18 58.26 24.56 100.00 
Pearson Chi-Square= 19.716 df. = 2 sig. = 0.000* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 2.8 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับ
ความเพียงพอของเครื่องมือในการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 

การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์
ความเพียงพอ 

รวม 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ผ่าน 13.46 31.54 45.00 
2) ไม่ผ่าน 14.10 40.90 55.00 
รวม 27.56 72.44 100.00 
Pearson Chi-Square= 0.533 df. = 1 sig. = 0.466 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 2.9 ผลการทดสอบปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวพันธุ ์ดีด้าน
สภาพแวดล้อมในผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

รายการ 
ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพพันธุ ์

t Sig. ผ่าน ไม่ผ่าน 
�̅� SD �̅� SD 

1) ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว (ปี) 

14.16 15.96 10.00 13.77 -1.980 0.049* 

2) พ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไร่) 5.62 6.76 5.30 6.39 -0.677 0.499 
3) เงินทุนในการเพาะปลูกข้าว  

(บาทต่อไร่) 
5,226.33 7,923.53 3,539.83 2,346.03 -2.041 0.044* 

4) จำนวนแรงงานในภาคเกษตรใน
ครัวเรือน (รายต่อครัวเรือน) 

2.16 0.92 2.33 0.84 -1.457 0.146 

5) ระดับความร ู ้ ในการใส ่ป ุ ๋ย  (0 – 8 
คะแนน) 

5.79 1.46 4.92 2.37 -3.356 0.001* 

6) ระดับความรู้ในการตัดพันธุ์ปน  
(0 – 10 คะแนน) 

5.83 2.37 6.03 2.06 -0.832 0.407 

7)  การระบาดของว ัชพ ืช ในแปลง 
เมล็ดพันธุ์ (0 – 10 ระดับ) 

5.44 2.34 5.53 2.61 -0.278 0.781 

8)  ก า ร ระบาดของแมลง ในแปลง 
เมล็ดพันธุ์ (0 – 10 ระดับ) 

6.16 3.10 7.03 2.59 -2.349 0.020* 

9) การระบาดของโรคข ้าวในแปลง 
เมล็ดพันธุ์ (0 – 10 ระดับ) 

7.03 2.62 8.50 1.76 -4.996 0.000* 

10) การระบาดของส ัตว ์ศ ัตร ูข ้าวใน
แปลงเมล็ดพันธุ์ (0 – 10 ระดับ) 

6.85 2.22 7.68 1.54 -3.284 0.001* 

11)  ระด ับการขาดแคลนน ้ำในการ
เพาะปลูก (0 – 10 ระดับ) 

3.91 4.95 4.73 4.51 1.333 0.184 

12) ระดับการประสบปัญหาอุทกภัย  
(0 – 10 ระดับ) 

8.38 3.30 9.25 2.07 -2.404 0.017* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ภาคผนวกที่ 2.3 
ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
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ตารางผนวกที่ 2.10 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับ
การเป็นคณะกรรมการธนาคาร 

หน่วย: ร้อยละ 

การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์
การเป็นคณะกรรมการธนาคาร 

รวม 
เป็น ไม่เป็น 

1) ผ่าน 35.24 13.22 48.46 
2) ไม่ผ่าน 37.00 14.54 51.54 
รวม 72.25 27.75 100.00 
Pearson Chi-Square= 0.025 df. = 1 sig. = 0.875 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 2.11 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับ
การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ 

หน่วย: ร้อยละ 

การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์
การเป็นผู้ตรวจแปลงเมล็ดพนัธุ ์

รวม 
เป็น ไม่เป็น 

1) ผ่าน 34.51 13.72 48.23 
2) ไม่ผ่าน 36.28 15.49 51.77 
รวม 70.80 29.20 100.00 
Pearson Chi-Square= 0.059 df. = 1 sig. = 0.808 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 2.12 ผลการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีด้านการ       
มีส่วนร่วมของเกษตรกร 

รายการ 

ผลการตรวจมาตรฐานเมล็ดพพันธุ ์

t Sig. ผ่าน ไม่ผ่าน 
�̅� SD �̅� SD 

1) จำนวนเอกสารความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
(เล่ม) 

1.66 1.25 1.51 0.88 0.929 0.354 

2) ความเข้าใจในเนื้อหาเอกสารคำแนะนำ 
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์  (0 – 10 คะแนน) 

6.87 3.22 6.08 4.21 1.594 0.112 

3) ความถ่ีในการได้รับการติดตามจาก
คณะกรรมการธนาคาร (คร้ัง) 

2.45 2.24 2.97 2.55 -1.527 0.128 

4) ความถี่ในการได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ 
(ครั้ง) 

3.45 2.71 2.86 2.15 1.769 0.078 

5) ความถี่ในการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 4.03 3.37 3.63 2.40 1.009 0.314 
6) ความเข้าในในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชุมชน (0 – 5 คะแนน) 
3.64 1.47 3.79 0.96 -0.896 0.371 

ที่มา: จากการสำรวจ
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