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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บข้อมูลทางการเงินในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิ                 
จากเอกสารและข้อมูลของหน่วยงานราชการและเอกชน ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่ประสบปัญหาด้านการจัดการผลิตที่ยังไม่ได้
ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ท าให้ศูนย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานจากการเป็นผู้ผลิต มาเป็นผู้จัดซ้ือเมล็ด
พันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก  จากการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีต้นทุนรวมต่อไร่ เท่ากับ 3,800 
– 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกข้าว รายได้จากการจ าหน่าย จ าแนกเป็น การจ าหน่ายเป็นกระสอบ (25 กิโลกรัม)  
ราคาต่อกระสอบ 575 บาท และการจ าหน่ายเป็นตัน ราคาต่อตัน 11,000 - 15,000 บาท และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของศูนย์ข้าวชุมชน มีสภาพการบริหารงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ ท าให้ความ
เป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่ า    
 

Abstract 
 This research aims to collect and analyze financial data, as well as assess financial feasibility and 
analyze business environment for investment in rice seed production of rice community center in 
Muang district, Phitsanulok. Primary data in financial information used in the study were collected from 
rice seed center and rice community center. Secondary data were collected from documents and 
information of both government and private agencies. The research found that rice community center 
in Muang district, Phitsanulok gained rice seed support from the Rice Department for seed production. 
However, there were problems in production management that were not in accordance with rice seed 
production standard. Therefore, the center had to change it operation from manufacturer to be buyers 
of rice seeds for its members. Financial analysis revealed that, in terms of rice seed production cost, 
the total cost per rai was 3,800 to 7,500 baht, depending on the method of rice growing. Income from 
sale could be classified as sale price per sack (25 kg) at 575 baht per sack and sales price per ton from 
11,000 to 15,000 baht. Analysis of business environment of the community center showed that the 
existing condition did not support business performance. Thus, the possibility of investing in rice seed 
production was low. 
ค าส าคัญ     :  การศึกษาความเปน็ไปได้ การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน 
Keywords  :   Feasibility Study,  Rice Seed , Rice Community Center   
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

1. บทน า  
ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้จัดตั้งขึ้น โดยด าเนินการเพื่อส่งเสริมการ

ท าการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง มีการจัดการช่วยเหลือสมาชิก ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปุ๋ย  สารก าจัดโรคแมลง และอื่นๆ  
ตามความสามารถของแต่ละศูนย์ฯ จะเอื้ออ านวย  บางศูนย์ฯ ด าเนินการแบบครบวงจร สามารถอ านวยประโยชน์
ให้แก่สมาชิกได้อย่างครบถ้วน แต่ยังคงมีศูนย์ฯ อีกจ านวนมากที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามความต้องการของ
สมาชิก โดยเฉพาะด้านเมล็ดพันธ์ุข้าว ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรซื้อจากผู้จ าหน่ายเอกชน เกิดปัญหาพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ 
พันธุ์ข้าวไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่การเพาะปลูก  ศูนย์ฯ หลายแห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงมีแนวความคิดใน
การลงทุนผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อตอบสนองตามความต้องการพันธุ์ข้าวที่ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ของสมาชิก หากแต่การ
ลงทุนในทุกโครงการจ าเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์การลงทุนเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ล้มเหลว โดยต้องอาศัยหลักวิชาการ ร่วมกับผลการวิจัยในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท าวิจัย เพื่อให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์
ผลิตข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 การส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปได้ดังนี้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวว่าใน
ปัจจุบันนี้  หากคิดจะลงทุนท าโครงการหรือธุรกิจใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนท่ีต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมากแล้ว 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้แน่นอน เพื่อศึกษาลู่ทางก่อนที่จะด าเนินการท าโครงการนั้นๆ เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าสมกับการลงทุน การศึกษาหาลู่ทาง
เพื่อการลงทุนหรือเพื่อการขยายการลงทุนในโครงการที่ด าเนินงานอยู่แล้วเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการก็คือ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ส่วนการวิเคราะห์ด้านการเงิน  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
โครงการ (Project Cost) หรือต้นทุนของโครงการว่าควรจะเป็นเท่าไรทั้งที่จ่ายไปแล้ว และที่ประมาณการไว้ และรวมถึง
การวางแผนในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ ในระยะการด าเนินงานตามโครงการ การศึกษาด้านการเงินจะใช้เป็นเกณฑ์
ช่วยในการตัดสินใจลงทุนของผู้มีอ านาจ ตัดสินใจว่าโครงการมีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนแค่ไหน และมีประโยชน์ใน
การเสนอโครงการเพือ่ขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ด้วย รศ.ฐาปนา  ฉ่ินไพศาลและรศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) 
กล่าวถึงการวิเคราะห์ทางการเงินว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของโครงการในด้านของเอกชนเป็น
ส าคัญเพราะเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนทางการเงิน หรือความสามารถในการท าก าไรของโครงการ               
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจ ว่ามีการด าเนินงานตามโครงการนี้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินใดๆ  
 ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2553) กล่าวถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต้องมีกระบวนการ
ผลิต 4 ขั้นตอน ได้แก่ การท าแปลงขยายพันธ์ุข้าว  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว มี 4 ประเภท ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก  
เมล็ดพันธ์ุขยาย และเมล็ดพันธ์ุจ าหน่าย พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน จ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ พันธุ์ข้าว
ไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1  สุพรรณบุรี 3  พิษณุโลก 2  ปทุมธานี 1 กข29  กข31 และ
สันป่าตอง 1 พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  กข15  พิษณุโลก 3 และ กข6  สถานท่ีจ าหน่าย
เมล็ดพันธ์ุข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรพรหม
พิราม จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จ ากัด 

อัญชลี ประเสริฐศักดิ์และคณะ (2553) เสนอผลการวิจัยเรือ่ง สถานการณ์ของแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย และ
การใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแหล่งผลิต แหล่ง
จ าหน่าย และเกษตรกร ในปี 2551-53 ผลการวิจัยพบว่า แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายหลักที่ส าคัญในภาคเหนือตอนล่าง  
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มีร้านค้าจ าหน่ายมากถึง 32-57 แห่ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ผ่านมาตรฐานเฉลี่ย 16 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ส่วนใหญ่เนื่องจากข้าวแดง ข้าวพันธุ์อื่นปน และสิ่งเจือปนสูง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 4,174 ตัวอย่าง 
พบว่า ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ 
เกษตรกรปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว เนื่องจากความนิยมการบริโภคต่างกัน ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภาคเหนือ
ผ่านมาตรฐานเฉลี่ย 11 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างทัง้หมด สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากสิ่งเจือปนสูง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากข้าวแดง ข้าว 
44 พันธุ์อื่นปน และสิ่งเจือปนสูง การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจาก
ศูนย์วิจัยข้าว 13 แห่ง จ านวน 1,095 ตัวอย่าง คุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวจากภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย) 
ผ่านมาตรฐานช้ันพันธุ์จ าหน่ายเพียง 0-7 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องจากมีข้าวแดง ข้าวพันธุ์อื่น และสิ่งเจือปนเกิน
มาตรฐาน 

ประไพรศรี  จตุเทน (2551) เสนอผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน การด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาการหาปัจจัยที่มีผล
ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ผลการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณ 
(Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ในการท านา  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน และปัจจัย
ลักษณะพื้นฐานของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลต่อการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ส่วนปัจจัยพื้นฐานของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ ด้านประสบการณ์การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  ด้านการเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  ด้านต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และด้าน
รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุข้าว ไม่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน 
 ธัญวรัตม์ สุทธิวนานุรักษ์ (2548) เสนอผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนในจังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน    
เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตลอดจนศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 76.67 และจบ การศึกษาระดับในระดับช้ันประถมศึกษาร้อยละ 
84.7 เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เฉลี่ยแล้วเป็นสมาชิกมาได้ 3 ปี 2 เดือน มีพื้นที่เฉลี่ยต่อครัวเรือน 4.8 
ไร่ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน79,471 บาทต่อปี ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 ถึง 9,999 บาท ที่ผ่านมาขายได้ในราคา 
11.00 ถึง 12.99 บาทต่อกิโลกรัม ตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และความส าเร็จของ เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้แก่ รายได้รวมทั้งครอบครัว ระดับการศึกษา ประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร และประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อปริมาณผลผลิต แสดงให้เห็นว่า
ยิ่งให้ความส าคัญกับตัวแปรทั้ง 5 มากเท่าใด ปริมาณผลผลติ และระดับความส าเร็จก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตาม ส่วนปัจจัยอื่น ๆ 
ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดของ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แรงงานในครอบครัว ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ราคาผลผลิต 
การติด ต่อกับเกษตรกรรายอื่น การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรใน ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติของเกษตรกร ไม่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  ในด้าน ปัญหา และอุปสรรคของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อความส าเร็จ ได้แก่ การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



70 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ปัญหาการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกร และเจ้าหน้า ที่ส่งเสริม ปัญหาด้านการตลาดและราคาผลผลิต และ
ปัญหาทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
 รุ่งนิรันดร  อรุณแสงศรี (2553) เสนอผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต เรื่อง การจัดการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบ้านโหมน 
ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว สภาพการจัดการด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ความต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ปัญหาด้านการผลิต
และการตลาด จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ      
ผลการศึกษาด้านต้นทุนการผลิต พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ เริ่มการผลิตในช่วงการปลูกข้าวนาปี    
ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 โดยมีก าลังการผลิต 7,000 กิโลกรัม ต่อรอบการผลิต บรรจุกระสอบ
ละ 25 กิโลกรัม ราคาจ าหน่ายพันธ์ุข้าว กข.6 ราคา 425 บาท พันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ ราคา 550 บาท พันธุ์ข้าวเหลือง 
11 ราคา 420 บาท ใน 1 รอบการผลิตปี 2551/2552 เนื้อที่ 10 ไร่ มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด ทั้งสิ้น 31,750 บาท                
และไม่เป็นเงินสด 10,124.20 บาท สามารถผลิตได้ 7,000 กิโลกรัม ราคาจ าหน่าย กิโลกรัมละ 20 บาท รวมรายได้ยัง
ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 140,000 บาท ผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 98,125.80 บาท รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
สด เท่ากับ 108,250 บาท เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 10,825 บาท 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (2553) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ าคู้ หมู่ 8 ต าบลวังน้ าคู้ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจูง      
นาง หมู่ 11 ต าบลท่าทอง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกร่าง หมู่ 11 ต าบลบ้านกร่าง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านพลายชุมพล หมู่ 3 
ต าบลพลายชุมพล และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าตะเคียน หมู่ 1 ต าบลจอมทอง  

 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการ

เก็บข้อมูลภาคสนาม ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน ท่ีผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อการจ าหน่าย 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงิน และสภาพ
การบริหารงานโดยรวม ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ด าเนินการเก็บข้อมูล จากเอกสารและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่รวบรวมเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน โดยการศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์
ผู้บริหารของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และ
สภาพการบริหารงานโดยรวมของศูนย์ข้าวชุมชน  จ าแนกต้นทุนและผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปของ รายได้ รายจ่าย    
เงินสดรับ เงินสดจ่าย  เพ่ือประมาณกระแสเงินสด ตลอดระยะเวลาลงทุน 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์การลงทุน โดยใช้หลักการวิเคราะห์โครงการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV)  อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)  

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยใช้การ
วิเคราะห์ระบบธุรกิจเกษตร และ SWOT Analysis พิจารณาร่วมกับข้อมูลแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ภายในชุมชน 
ระหว่างผู้บริหารศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
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 การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่และเชิงระยะเวลา โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจ าหน่าย  ในรอบการผลิตปี 
2553/2554  
 

 ประชากรในการศึกษา จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่   
1. ผู้บริหารศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 5 ศูนย์  ได้แก่  

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ าคู ้ หมู่ 8 ต าบลวังน้ าคู้   
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจูงนาง  หมู่ 11 ต าบลท่าทอง   
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกร่าง หมู่ 11 ต าบลบ้านกร่าง   
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านพลายชุมพล  หมู่ 3 ต าบลพลายชุมพล 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าตะเคียน  หมู่ 1 ต าบลจอมทอง 

2. เกษตรกร สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 50 คน 
3. เจ้าหน้าที่เกษตรต าบล ที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

จ านวน 5 ต าบล  ได้แก่ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธ์ุข้าว ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

จ านวน 3 องค์กร 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  คือ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1  เรื่อง การบริหาร การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าว
ชุมชน ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน กระบวนการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน และการจัด
จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารศูนย์ข้าวชุมชน 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



72 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

2. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2  เรื่อง ความต้องการเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกร ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ราคา และคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีเกษตรกรต้องการให้ศูนย์ข้าวชุมชนด าเนินการผลิต
เพื่อใช้ในการเพาะปลูก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ท่ีเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน 

3. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3  เรื่อง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของภาครัฐ    
ในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อการจ าหน่ายให้เกษตรกรในชุมชน 

4. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 4  เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์
ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของศูนย์ข้าวชุมชน ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในการด าเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อการจ าหน่ายในชุมชน 
การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการวิเคราะห์โครงการลงทุน  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 85 ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวไว้ใช้เอง โดยจะจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน ร้อยละ 52 ร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวของ
เอกชน ร้อยละ 31 และจากเกษตรกรภายในชุมชน ร้อยละ 17  ส่วนสมาชิกในศูนย์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองยังไม่
สามารถด าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ของกรมการข้าว  
 ศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการ
ข้าว เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ในช่วงตั้งศูนย์ จ านวนศูนย์ละ 3 ตัน และได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการ
จ าหน่ายแก่สมาชิกของศูนย์  โดยการด าเนินงานของศูนย์ ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2553) ไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว                     
แต่ด าเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่สมาชิก โดยจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวจากแหล่งจ าหน่ายภายในจังหวัดพิษณุโลก คือ 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพิษณุโลก  ร้อยละ 80 และร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวของเอกชน ร้อยละ 20    
 จากการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีต้นทุนรวมต่อไร่ เท่ากับ 3 ,800 – 7,500 
บาท ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกข้าว  รายได้จากการจ าหน่าย จ าแนกเป็น การจ าหน่ายเป็นกระสอบ (25 กิโลกรัม) ราคาต่อ
กระสอบ 575 บาท และการจ าหน่ายเป็นตัน ราคาต่อตัน 11,000 - 15,000 บาท โดยที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว                 
เพื่อจ าหน่ายโดยการบรรจุกระสอบ (25 กิโลกรัม) ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 600,000 บาท มีค่าเฉลี่ยต้นทุน
รวมที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อกิโลกรัม 23.98 บาท ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม 23.00 บาท (เท่ากับราคาจ าหน่าย
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) ท าให้ไม่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการลงทุน  และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของศูนย์ข้าวชุมชน มีสภาพการบริหารงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ ซึ่งปัญหา
ส าคัญ คือ ศูนย์ข้าวชุมชนขาดเงินทุนในการด าเนินการต้องจัดหาจากการกู้ยืม ท าให้ต้นทุนของเงินทุนสูง สมาชิกมี
ความต้องการเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ต่างสายพันธ์ุกันและเปลี่ยนไปในแต่ละรอบการผลิต ท าให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ รวมทั้งกระบวนการผลิตของศูนย์ยังไม่ได้ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีของกรมการข้าว ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของสมาชิกในการซื้อเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ท าให้ศูนย์ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานจากการเป็นผู้ผลิต มาเป็นผู้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก ส่งผลให้ความเป็นไปได้ใน
การลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต่ า 

อภิปรายผล  การวิจัยมีข้อจ ากัดในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ สรุปผลและ
น าเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นข้อมูลในรอบการผลิตปี 2553/2554 ดังนั้น เมื่อระยะเวลาและสภาวการณ์
เปลี่ยนไป ท าให้ผู้ใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงข้อมูล ส าหรับใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่
เปลี่ยนไปนั้น เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
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4. สรุป  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 85 ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวไว้ใช้เอง ส่วนใหญ่จะจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชน  โดยศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่ประสบปัญหาด้านการจัดการผลิตที่ยัง
ไม่ได้ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าว  ท าให้ศูนย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน              
จากการเป็นผู้ผลิต มาเป็นผู้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก  จากการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า ต้นทุนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว มีต้นทุนรวมต่อไร่ เท่ากับ 3,800 – 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกข้าว  รายได้จากการจ าหน่าย 
จ าแนกเป็นการจ าหน่ายเป็นกระสอบ (25 กิโลกรัม) ราคาต่อกระสอบ 575 บาท และการจ าหน่ายเป็นตัน ราคาต่อตัน 
11,000 - 15,000 บาท การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่ายโดยการบรรจุกระสอบ (25 กิโลกรัม) ต้องใช้เงินลงทุน
เริ่มแรกประมาณ 600,000 บาท มีค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อกิโลกรัม 23.98 บาท 
ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม 23.00 บาท ท าให้ไม่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการลงทุน และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของศูนย์ข้าวชุมชน มีสภาพการบริหารงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้
ความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต่ า 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ  
  การวิจัยนี้ส าเร็จได้เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการ
สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ข้าวชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
ฐาปนา  ฉ่ินไพศาลและอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. 2551. การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้.  
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จ ากดั. 
ประไพรศรี  จตเุทน. 2551. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ของสมาชกิศูนยข์้าวชุมชนในเขต 
 ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. 
ธัญวรัตม ์  สุทธิวนานุรักษ.์ 2548.  ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 ชุมชนในจังหวัดล าพูน.วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ ส่งเสริมการเกษตร  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
รุ่งนิรันดร  อรณุแสงศรี. 2553.  การจัดการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษของวิสาหกจิ 
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