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แบบสัมภาษณผูบริหาร 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

 
 แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึง่ของกระบวนวิชาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองการ
วางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชยีงใหม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ
และผูที่สนใจตอไป สําหรับขอมูลที่ทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชงิ
วิชาการ ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดตอการดําเนินงานขององคกร 
 ทางผูศึกษาขอขอบพระคุณสาํหรับการอนุเคราะหขอมูลเปนอยางสูง 
 

ขจรศักดิ์ โนวฒัน 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน และสภาพแวดลอมโดยทั่วไป และปจจยัที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินธุรกจิ และสภาพการแขงขัน 
1. ทานมีความคิดในการเริ่มกอตั้งศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหมอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ลักษณะของกลุมลูกคาที่ใชบริการในสินคาและบริการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหมมีลักษณะ
เปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. กิจการมีการกําหนดกลุมเปาหมายอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ทานมีแนวทางในการวางตําแหนงสินคาและบริการเมือ่เปรียบเทียบกับคูแขงอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพนัธุ
ขาวเชียงใหมอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ปจจัยทางดานเศรษฐกจิในปจจุบันมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ปจจัยทางดานสังคม พฤติกรรมของผูบริโภค มีผลกระทบตอการดําเนนิกิจการอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. ทานไดใชเทคโนโลยีใดในการดําเนินกจิการหรือไมอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. คูแขงหลักในการดําเนินกจิการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุมีกี่ราย  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. ทานคิดวากิจการของทานมีความไดเปรียบเหนือกวาคูแขง หรือดอยกวาคูแขงอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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11. บริษัทผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่เปนคูแขงหลักมีกลยุทธในการแขงขันอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12. การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวในจังหวัดเชียงใหม ทําใหมี
ผลกระทบตอกิจการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมอยางไรบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
13. ทานไดมีการปรับตัวจากผลกระทบจากการที่มีภารกิจและเปาหมายการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางไรบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สวนท่ี 2: ขอมูลกระบวนการทํางาน แผนงาน หนาที่ของแตละฝายและกิจกรรม ปญหาจากการ
ดําเนินกิจการในปจจุบนั 
14. สินคาและบริการหลักของศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหมมีอะไรบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
15. การกําหนดราคาของสินคาและบริการแตละประเภทกําหนดอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
16. สถานที่ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหมมจีุดเดน
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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17. กิจการมีการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
18. รูปแบบและกระบวนการในการใหบริการเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
19. ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหมมีโครงสรางการดําเนนิงานอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
20. บุคลากรในแตละตําแหนงมีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
21. ทานมีวิธีการในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และมีนโยบายพัฒนาบุคลากร
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
22. ปญหาและอุปสรรคสําคัญมากที่สุดในการดําเนินกิจการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 3: ขอมูลสําหรับการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน พนัธกิจ ปจจัยแหงความสําเร็จ เปาหมายของ
องคกร 
23. ในอีก 5 ปขางหนา ทานตั้งเปาหมายในการดําเนนิกิจการ และอยากเห็นภาพของกิจการเปน
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
24. ทานวางแนวทางที่ในการดําเนินงานเพือ่บรรลุเปาหมายอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
25. ในความเห็นของทาน ปจจัยใดที่ทําใหองคกรสามารถบรรลุสูความสําเร็จได 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สวนท่ี 4: ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน นโยบายการสนบัสนุนของรัฐบาล และขอมูล
เกี่ยวกับทิศทางของการดําเนนิงาน 
26. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
27. หนวยงานของทานมีบทบาทในการสงเสริมหรือยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาว
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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28. แนวโนมความตองการเมล็ดพันธุขาวของลูกคาในจังหวัดเชียงใหมเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
29. แนวโนมของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการดําเนินกิจการเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สวนท่ี 5: ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการแขงขัน และทิศทางการแขงขัน 
30. การแขงขันในธุรกิจเมล็ดพันธุขาวในปจจุบันมีความรุนแรงหรือไม อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
31. การเปนผูประกอบการรายใหมทีจ่ะเขาสูธุรกิจนี้ ยากหรืองายอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
32. โอกาสในการดําเนนิกิจการผลิตและจาํหนายเมล็ดพนัธุขาวในจังหวัดเชยีงใหมเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
33. สภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการดําเนนิกิจการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวเปน
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณหัวหนากลุมแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

 
 แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึง่ของกระบวนวิชาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองการ
วางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ
และผูที่สนใจตอไป สําหรับขอมูลที่ทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชงิ
วิชาการ ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดตอการดําเนินงานขององคกร 
 ทางผูศึกษาขอขอบพระคุณสาํหรับการอนุเคราะหขอมูลเปนอยางสูง 

ขจรศักดิ์ โนวฒัน 
 
1. แนวคดิและวัตถุประสงคในการกอตั้งกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวของทานเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. แนวคดิในการพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหยั่งยืนควรทําอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.ปจจัยในการทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุกับการทํานาเพื่อผลิตขาวเปนอาหารแตกตางกันอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวของทานไดใหบริการจําหนายเมล็ดพันธุขาวแกบุคคลภายนอกหรือไม 
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. กลุมของทานมีการรวมมือหรือการดําเนนิงานรวมกับหนวยงานอืน่หรือไม อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. หนวยงานในขอ 5ไดชวยเหลือดานใดแกทานบาง  อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ในความคิดเห็นของทาน การทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวใหศนูยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหม สามารถ
สรางคุณคาและชื่อเสียงแกทานอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8.หลักสูตรการการอบรมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
ทานคิดวาเพียงพอหรือไมและไดนําไปประยุกตใชอยางไรบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณลูกคาผูซ้ือเมล็ดพันธุ 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

 
 แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึง่ของกระบวนวิชาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองการ
วางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมลด็พนัธุขาวเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ
และผูที่สนใจตอไป สําหรับขอมูลที่ทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชงิ
วิชาการ ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดตอการดําเนินงานขององคกร 
 ทางผูศึกษาขอขอบพระคุณสาํหรับการอนุเคราะหขอมูลเปนอยางสูง 
 

ขจรศักดิ์ โนวฒัน 
 
 
1. ทานเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาวจากแหลงใดบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยที่ทานเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาวจากแหลงในขอ 1  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การใหบริการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม มีความแตกตางจากแหลง
อ่ืน ๆ อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4.ถาศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีความตองการใหบริการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแก
ทานและสมาชิกในกลุม ทานคิดวาศูนยฯควรปรับปรุงเพิ่มเติมดานใดบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ในอนาคต ทานมีแนวโนมที่จะซือ้และรับบริการจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชยีงใหมหรือตัวแทน
จําหนายที่ไดขึน้ทะเบยีนกับศูนยฯหรือไม อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

ประชากรผูใหสัมภาษณเกีย่วกับ 
ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม  จํานวน 54 ราย 
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ประชากรผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  จํานวน 54 ราย 
ประกอบดวย  

1. ผูบริหารระดับสูงของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 1 ทาน  
 นาย ณัฐวัตร   เตชะสาน  สัมภาษณ วนัที่ 16 กันยายน 2551 
 
2. กลุมผูจัดหาเมล็ดพันธุ ในเขตจังหวดัเชยีงใหม  15 ทาน  

วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

6 สิงหาคม 2551 
นายเดช    พุฒทอง   
บานปากทางสะลวง ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

6 สิงหาคม 2551 
นายประเสริฐ   ธงซีก 
บานปากทางสะลวง ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

7 สิงหาคม 2551 
นางจันทรทิพย   ตุยศรี 
บานตนขาม  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

7 สิงหาคม 2551 
นางบัวคํา   ไขทอง 
บานตนขาม  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

8 สิงหาคม 2551 
นางจันทรแกว   สันโค 
บานซาง  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

8 สิงหาคม 2551 
นางสมพร  ขยนัยิ่ง 
บานซาง  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

11 สิงหาคม 2551 
นายสมรัตน   การคนซื่อ 
บานสันทราย  ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

11 สิงหาคม 2551 
นายสุริยา    กองตุย 
ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม 

12 สิงหาคม 2551 
นายดวงฤทธิ์   ปนแกว 
บานหมอ  ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

12 สิงหาคม 2551 
นายเสถียร   สุริยา 
บานหมอ  ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
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วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

20 สิงหาคม 2551 
นายประดิษฐ   พิงคะสัน 
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

20 สิงหาคม 2551 
นายสิงหชัย  พิงคะสัน 
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

21 สิงหาคม 2551 
นายจํานง  อําภา 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

21 สิงหาคม 2551 
นายชาตรี  ไทยกรณ 
ต.แมปูคา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

21 สิงหาคม 2551 
นางบัวเหลียว  นันตา 
บานสบสา  อ.แมริม จ.เชียงใหม 

 
3. กลุมผูซ้ือเมล็ดพันธุ  ในเขตจังหวัดเชยีงใหม 15 ทาน  

วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

6 สิงหาคม 2551 
นายเดช    พุฒทอง   
บานปากทางสะลวง ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

6 สิงหาคม 2551 
นายประเสริฐ   ธงซีก 
บานปากทางสะลวง ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

7 สิงหาคม 2551 
นางจันทรทิพย   ตุยศรี 
บานตนขาม  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

7 สิงหาคม 2551 
นางบัวคํา   ไขทอง 
บานตนขาม  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

8 สิงหาคม 2551 
นางจันทรแกว   สันโค 
บานซาง  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

8 สิงหาคม 2551 
นางสมพร  ขยนัยิ่ง 
บานซาง  ต. ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

11 สิงหาคม 2551 
นายสมรัตน   การคนซื่อ 
บานสันทราย  ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
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วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

11 สิงหาคม 2551 
นายสุริยา    กองตุย 
ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม 

12 สิงหาคม 2551 
นายดวงฤทธิ์   ปนแกว 
บานหมอ  ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

12 สิงหาคม 2551 
นายเสถียร   สุริยา 
บานหมอ  ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

20 สิงหาคม 2551 
นายประดิษฐ   พิงคะสัน 
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

20 สิงหาคม 2551 
นายสิงหชัย  พิงคะสัน 
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

21 สิงหาคม 2551 
นายจํานง  อําภา 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

21 สิงหาคม 2551 
นายชาตรี  ไทยกรณ 
ต.แมปูคา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

21 สิงหาคม 2551 
นางบัวเหลียว  นันตา 
บานสบสา  อ.แมริม จ.เชียงใหม 

 
4. ตัวแทนจําหนายของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมในเขตจังหวัดเชยีงใหม 5 ทาน 

วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

12 กรกฎาคม 2551 
นายปน   นันตะภูม ิ
ต.ดอนแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

13 กรกฎาคม 2551 
นายชวลิต   วิรัชวัฒนกุล 
หจก. สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

14 กรกฎาคม 2551 
นายศภุการต   อุปละ 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 
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วัน เดือน ป ชื่อและท่ีอยู ของผูสัมภาษณ 

19 กรกฎาคม 2551 
นายอุนเมือง   อาทิตย 
ศูนยเมล็ดพนัธุขาวชุมชนจังหวัดเชียงใหมต.ปาไผ อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม 

19 กรกฎาคม 2551 
นายชาตรี   ไทยกรณ 
ต.แมปูคา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

 
5. ผูบริหารของศูนยเมล็ดพันธุขาวอื่น  ๆไดแก ชัยนาท นครสวรรค และพิษณุโลก รวมเปน 3 ทาน 

สัมภาษณทางโทรศัพท เมื่อ วันที่  17 กันยายน 2551 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นายขจรศักดิ์ โนวัฒน   
  
วัน  เดือน  ปท่ีเกิด 25 ตุลาคม 2507 
 
ประวัติการศึกษา 2531  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต  

สาขาพืชศาสตร  
 
ประวัติการทํางาน 2533-2536     ศูนยขยายพันธพืชที่ 9 จังหวัดกําแพงเพชร 

2536-2549 ศูนยขยายพันธพืชที่ 7 จังหวัดเชยีงใหม 
2549-ปจจุบัน  ศูนยเมล็ดพนัธขาวเชียงใหม    

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  6 ว    
 

 


