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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อถอดบทเรี ยนคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการศึกษาการทานา
ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพ จนสามารถคว้ารับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์
ข้าวดี เด่ น ชนะเลิ ศอันดับ 2 ในปี 2553 และชนะเลิ ศ ที่ 3 ในปี 2555 เกษตรผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะ
ประสบความสาเร็ จได้ นั้นต้องอาศัยการเรี ยนรู้จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในการทานา และผูท้ ี่ประสบ
ความสาเร็ จ เพราะในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ จะต้องมี ปัญ หาหรื ออุ ป สรรค รวมถึ งปั จจัยต่างๆ ที่ ส่ งผล
กระทบต่อคุ ณภาพของเมล็ ดพันธุ์ ขา้ ว ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ บทเรี ยนและการถอดบทเรี ยน
และแนวคิดคุณลักษณะผูป้ ระกอบการ 5 ประการ ประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ มในการดาเนิ นงานกลุ่ม
ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม ความมัน่ คงและ
ฐานทางเศรษฐกิ จของกลุ่ ม และการท ากิ จกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ ด านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้
รวบรวมเป็ นกรอบแนวคิ ดที่ ใช้ในการศึ ก ษาโดยการสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เป็ นเครื่ อ งมื อใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เกษตรกรที่ ท าการสั ม ภาษณ์ มี จานวน 3 ราย ประกอบด้ว ย นายอุ่ น เมื อ ง อาทิ ต ย์
ตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ นายอินทอน นาระทะ ตาแหน่งรองประธาน และ
นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่ งประชาสัมพันธ์ เพราะตัวแทนกลุ่มที่คดั เลือกมาดังกล่าว ได้เป็ นผูร้ ่ วม
ก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อตั้งแต่เริ่ มแรก และมีประสบการณ์ในการดาเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสามารถประสบความสาเร็ จได้
โดยอาศัยหลักการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบการถอดบทเรี ยนตามบุ คคล กลุ่ ม และโครงการ เพราะเป็ นการ
ง

เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ มีการพูดคุยกัน มีการเล่าเรื่ อง และมีการดาเนิ นกิจกรรม ปั จจัยทั้งหมดนี้สามารถ
สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ให้กบั สมาชิ กในกลุ่ มได้ ในระยะสั้นจะช่ วยทาให้ส มาชิ กเกิ ดการปรั บปรุ ง
เทคนิคการทางาน ในระยะกลางจะช่วยทาให้สมาชิกเกิดความเชื่ อมัน่ ในการทางานและการกล้าเผชิญ
กับปั ญหามากขึ้นและเกิ ดพัฒนาการที่ดีข้ ึนของการดาเนิ นงาน และในระยะยาวจะช่ วยทาให้สมาชิ ก
เกิดต้นแบบการทางานที่ดี เกิดรู ปแบบกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความเข้าใจปั ญหา
การทางานอย่างเป็ นระบบ และความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เพราะมี ก ารบริ ห ารจัด การ มี ก ารคิ ด การวางแผนด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ มี ก าร
ควบคุ มดูแล มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งหน้าที่ทีชดั เจน ตลอดจนดูแลรักษา
มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ า และรู้หลักการบริ หารงาน เมื่ อต้องท างานร่ วมกับคนหลายระดับ ในภาวะที่
แตกต่างกัน ซึ่ งจะสามารถนาพากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประสบความสาเร็ จได้
ข้อเสนอแนะต่อผูป้ ระกอบการ เกษตรกรผูป้ ระกอบการในยุคที่ราคาสิ นค้าเกษตรมีความผัน
ผวนนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะจ้องเตรี ยมตัวศึกษาหาความรู ้ อยูเ่ สมอ เพื่อจะได้รับมือกับวิธีการเป็ นผูผ้ ลิ ต
เมล็ ดพันธุ์ ข ้าวที่ มี ค วามหลากหลายมากยิ่งขึ้ น ให้ได้วิธี การบริ การจัดการและวิธี การดาเนิ น งานที่
เหมาะสม เพื่อจะช่ วยเพิ่มคุ ณภาพและปริ มาณของผลผลิ ตที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบการมีผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อที่จะปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ ในความเปลี่ ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า รวมไปถึงการแก้ไขปั ญหาหลักคือ การปนพันธุ์ เพราะจะทาให้ผลผลิต
ของกลุ่มนั้นด้อยคุ ณภาพลงไป และทาให้จาหน่ ายได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคากลาง ดังนั้นเกษตรกรใน
กลุ่มจึงต้องมีการพัฒนาตนเองและสมาชิ กอยูเ่ สมอ โดยการประชุ มกลุ่มเพื่อพูดคุ ยถึงปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขร่ วมกัน เพื่อเป็ นการเน้นย้ าและตระหนักให้สมาชิ กได้เห็นถึงความสาคัญของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ที่มีคุณภาพดี
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ABSTRACT
This research aims to analyze the results from experiential learning process about
Characteristics of successful entrepreneur of Ban Mor rice seed producer group, Chiang Mai
province. It studied the way farmers cultivated their rice to produce good quality rice seeds, which
then went on to win the second prize for Excellent Rice Seed Producing Group in 2010 and also
came third in 2012. To achieve this, farmers must have the ability to learn from experienced
and successful farmers because obviously, to produce good quality rice seeds there are some
difficulties and problems that affect to the quality of rice seeds. The observer used the ideas from
experiential learning process, the five concepts of characters for traders which were combined as a
conceptual framework. Contains The initiative group operations, The ability to manage the group,
The participation of member the group, The stability and economic base of the group and
The activities of public environmental benefits. This study used in-depth questionnaire as a method
to collect data. The three selected farmers were Mr. Ummeuang Arthit, the president of rice seed
producer group from Ban Mor, Mr. Intorn Narata, the vice president of the group and Mr. Suthat
Pothawong, the public relation officer. They are selected because all of the three were the founders
of the group. All the samples had great experienced in this field. Data was collected as the
descriptive statistic.
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The findings revealed that the members of the group can achieve their objectives by
learning from specialists, the group and the project because it was the integrated learning. Data
collection was obtained through focus groups. All these factors could create the learning styles to
the members of the group. In the short-term it would lead the members to reform their working
style. In the medium-term it would make the members feel more confidence and could face the
problems without fear. They also help to develop the better operations. In the long-term they would
help to create better and more efficient working prototype. To understand the system of working
issues and the ability to manage and handle the group which was the most important factors in this
study. In order to be a good leader, there is a need to have good management skill, good strategy
planning with supervision, be able to select the efficient staff, have clear division of responsibilities
along with leadership characteristics and have knowledge management principles and be able to
multitask when dealing with multi-level people.
The suggestions to the farmers in price volatility period was it is necessary to always be
alerted in order to expand a field of knowledge in order in order to handle the varieties of rice seeds
operation to find the best performance for both management and operation sectors. In addition to
being able to increase the quality and the quantity of the rice seeds in order to increase yields among
small holder rice farmers. The farmers must also be ready for any situations that might happen in
the future including solve the major problem which was the admixture of the seeds which would
lead to poor quality of rice seeds and face the low prices in the market. Therefore, the farmers and
members in the group should always improve themselves by setting up meetings and discuss
problems and find solutions together to emphasize and build awareness of the importance of
genetically pure and good quality rice seeds.
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