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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการท านา
ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ จนสามารถควา้รับรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วดีเด่น ชนะเลิศอนัดบั 2 ในปี 2553 และชนะเลิศท่ี 3 ในปี 2555 เกษตรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะ
ประสบความส าเร็จได้ นั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท านา และผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งมีปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนและการถอดบทเรียน        
และแนวคิดคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 5 ประการ ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 
ความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ความมัน่คงและ
ฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม และการท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ดานส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้
รวบรวมเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาคร้ังน้ี เกษตรกรท่ีท าการสัมภาษณ์มีจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายอุ่นเมือง อาทิตย ์
ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธาน และ
นายสุทศัน์ โปธาวงศ์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ เพราะตวัแทนกลุ่มท่ีคดัเลือกมาดงักล่าว ไดเ้ป็นผูร่้วม
ก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ตั้งแต่เร่ิมแรก และมีประสบการณ์ในการด าเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สามารถประสบความส าเร็จได ้
โดยอาศยัหลกัการเรียนรู้ในรูปแบบการถอดบทเรียนตามบุคคล กลุ่ม และโครงการ เพราะเป็นการ



 

จ 
 

เรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพดูคุยกนั มีการเล่าเร่ือง และมีการด าเนินกิจกรรม ปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถ
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้กบัสมาชิกในกลุ่มได้ ในระยะสั้ นจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดการปรับปรุง
เทคนิคการท างาน ในระยะกลางจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่ในการท างานและการกลา้เผชิญ
กบัปัญหามากข้ึนและเกิดพฒันาการท่ีดีข้ึนของการด าเนินงาน และในระยะยาวจะช่วยท าให้สมาชิก
เกิดตน้แบบการท างานท่ีดี เกิดรูปแบบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดความเขา้ใจปัญหา
การท างานอยา่งเป็นระบบ และความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพราะมีการบริหารจดัการ มีการคิดการวางแผนด าเนินการในด้านต่างๆ มีการ
ควบคุมดูแล มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าท่ีทีชดัเจน ตลอดจนดูแลรักษา    
มีลกัษณะการเป็นผูน้ า และรู้หลกัการบริหารงาน เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวะท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจะสามารถน าพากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ประสบความส าเร็จได ้

ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ เกษตรกรผูป้ระกอบการในยุคท่ีราคาสินคา้เกษตรมีความผนั
ผวนน้ี จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะจอ้งเตรียมตวัศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ เพื่อจะไดรั้บมือกบัวิธีการเป็นผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ให้ได้วิธีการบริการจดัการและวิธีการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม เพื่อจะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีผลตอบแทนท่ี
เพิ่มข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ในความเปล่ียนแปลงท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาหลกัคือ การปนพนัธ์ุ เพราะจะท าให้ผลผลิต
ของกลุ่มนั้นดอ้ยคุณภาพลงไป และท าให้จ  าหน่ายไดใ้นราคาท่ีต ่ากว่าราคากลาง ดงันั้นเกษตรกรใน
กลุ่มจึงตอ้งมีการพฒันาตนเองและสมาชิกอยูเ่สมอ โดยการประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั เพื่อเป็นการเนน้ย  ้าและตระหนกัใหส้มาชิกไดเ้ห็นถึงความส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ท่ีมีคุณภาพดี  
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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. 
 

 


