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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑกาแฟของกลุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย โดยเลือก
กลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจงด ว ยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก และการประชุ ม กลุ ม ย อ ยจากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูประโยชนเชิงพาณิชย ไดแก ผูแทนจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ํา
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 ราย ผูแทนจากบริษั ท เกรเทอรฟูด จํากัด จํานวน 1
ราย ผูแทนจากบริษัท เชียงใหมเจเนติกสแลบอราทอรี่ จํากัด จํานวน 1 ราย ผูแทนจากหลักสูตรการเปน
ผูประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 2 ราย และ
ผูแทนจากบริษัท โอกาส ฟารม จํากัด จํานวน 1 ราย รวมเปน 10 ราย วิเคราะหผลการวิจัยดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดชนิด
ซองแบบพกพาที่ไดมาตรฐาน ลดขอจํากัดทางดานงบประมาณที่ตองใชไปในการพัฒนากระบวนการผลิตดวย
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดที่จําหนายกรัมละ
* ผูเขียนหลัก (อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)

อีเมล: s.maneetorn@gmail.com

[53]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565 – เมษายน 2565
FEU Academic Review Volume 16 Number 1 January 2022 – April 2022

1.2 บาท ใหกลายเปนผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดในรูปแบบซองดริบที่สามารถจําหนายไดถึงกรัมละ 3.5 บาท การ
ตอยอดไปสูประโยชนเชิงพาณิชยนั้น กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ควรสรางตัวตน เรื่องราวที่นาสนใจ และเอกลักษณ
ของกลุมลงบนสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะกลุมผูรักกาแฟ โดยศึกษาตนแบบจากกลุมวิสาหกิจชุมชนกาแฟที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจและการรูจักในผลิตภัณฑ รวมกับการสรางชองทางจําหนาย
สินคาบนตลาดกลางออนไลนเพื่อใหผูบริโภครับรูและสามารถสั่งซื้อสินคาไดอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ
การตอยอดผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑกาแฟ กลุมวิสาหกิจชุมชน ประโยชนเชิงพาณิชย
Abstract
The objective of this qualitative research is to find out ways to commercialize coffee
products of Pa Pae upstream agriculture community enterprise group, Mae Tang District, Chiang
Mai Province. Using purposive sampling technique, the sample was selected from conducting
in-depth interviews and focus groups with those who were involved in the process of
commercializing products. The sample group consisted of 10 people namely 5 representatives
of Pa Pae upstream agriculture community enterprises, 1 representative of Greater Food
Company Limited, 1 representative of Chiang Mai Genetics Laboratory Co., LTD., 1
representative of Okrd Farm Limited Partnership and 2 representatives of Bachelor of Business
Administration Program (Entrepreneurship) in the faculty of Management Sciences, Chiang Mai
Rajabhat University. Content analysis method was used to analyze the data and the result
revealed that the community enterprise group had the potential to develop roasting coffee
products in the form of a portable bag that meet high-quality standards. With supports from
external organizations, the limitations of budgets required in the development of production
process can be minimized. Furthermore, there is a possibility of maximizing the value of
roasting coffee products by turning those that were previously sold at 1.2 baht per kilogram
into drip bag coffee which can be sold at 3.5 baht per kilogram. In order to commercialize the
community enterprise group’s products, it was recommended that they create their own
character, content and identity on social media platforms designed specifically for coffee
lovers and learn from other coffee community enterprise groups’ success stories. By doing
this, they could attract more customers and raise awareness of their coffee products. In
addition, they should also create a distribution channel in the online marketplaces so that
customers could able to find and continuously order their coffee products.
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บทนํา
กาแฟ ถือเปนเครื่องดื่มที่มีผูคนนิยมอันดับตน ๆ ของประเทศไทย เห็นไดจากการเปนเครื่องดื่มที่มีติด
ไวประจําบาน สถานที่ทํางาน จนถึงการเกิดขึ้นของรานกาแฟในรูปแบบตาง ๆ จํานวนมากในปจจุบัน โดย
พบวา ตลาดกาแฟนอกบานหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาแฟมีการเติบโตอยางมากในชวง 5 – 6 ปที่ผานมา จาก
รายงานสถานการณตลาดกาแฟในป 2563 จาก บริษัทเนสทเล (ไทย) จํากัด พบวาถึงแมเกิดวิกฤติการณแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 แตภาพรวมตลาดกาแฟในป 2563 ยังมีตัวเลขอยูที่ 60,000 ลานบาท แบงเปนตลาด
กาแฟในบาน มูลคา 33,000 ลานบาท และตลาดกาแฟนอกบาน มูลคา 27,000 ลานบาท โดยพบพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟเปลี่ยนแปลงไป โดยคนไทยหันมาดื่มกาแฟในบานมากขึ้นในยุคความปกติใหม จึงทําใหตลาด
กาแฟในบาน ในป 2563 เติบโตขึ้นรอยละ 10.7 และพบวาอุตสาหกรรมกาแฟไทยยังมีศักยภาพในการทํา
ตลาดตางประเทศโดยใชประโยชนจากเอฟทีเอ ซึ่งจะไดรับการยกเวนภาษีและโควตาจากอาเซียนอีกดวย (BLT
Bangkok, 2022; Food Intelligence Center, 2022)
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับตน ๆ ของประเทศ
ไทย ทั้งดานการทองเที่ยวและภาคการเกษตร โดยมีพื้นที่ทั้ งหมดกวา 12 ลานไร มีความอุดมสมบูรณของผืน
ดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการทําเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจสําคัญและเปนที่ตองการของตลาด อาทิ
อะโวคาโด สตรอเบอร รี่ กาแฟ ชา องุ น ผั ก และผลไม เ มื อ งหนาวที่ ส ามารถเพาะปลู ก ได อี ก หลายชนิ ด
โดยเฉพาะกาแฟ ซึ่งถือเปน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับตนๆ ของจังหวัดเชียงใหม มีการปลูกกาแฟสายพันธุ
อะราบิ ก า เป น ครั้ ง แรกมาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2517 (Chiangmaiwecare, 2021) โดยเฉพาะ ตํ า บลป า แป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกกาแฟมาอย างยาวนาน มีการรวมกลุมเกษตรกรผู
ปลูกกาแฟจนสามารถจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป เพื่อใหเกิดความเข็มแข็ง
ดานเทคโนโลยีการเพาะปลูกและกระบวนการผลิตกาแฟที่ไดคุณภาพ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานองค
ความรูจากหนวยงานภาครัฐในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑจากการเพาะปลูกกาแฟใน
ระดับพื้นฐานจนกลายเปนกาแฟคั่วบรรจุถุงสูญ ญากาศเพื่อจําหนายออกสูตลาด แตจากการลงพื้นที่เพื่อ
วิเคราะหศักยภาพของกลุมเกษตรกร ฯ กลับพบปญหาที่สําคัญคือ กลุมเกษตรกรไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
เกษตรตนน้ําใหกลายเปนผลิตภัณฑในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับความตองการของตลาดกาแฟที่เปลี่ยนแปลง
ไปในยุคปกติใหม กระบวนการผลิตยังขาดมาตรฐานและพบขอจํากัดหลายประการโดยเฉพาะมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยที่ถูกกําหนดโดยภาครัฐ เงินทุน และกําลังการผลิตปริมาณมากในเชิงพาณิชย จึงสงผลใหผลิตภัณฑไม
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สามารถวางจําหนายไดในตลาดสากล เปนอุปสรรคสําคัญในพัฒนาเพื่อตอยอดใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดวยเหตุนี้ นักวิจัย จึงไดจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑ
จากพืชเศรษฐกิจของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเศรษฐกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป ใหเกิดตนแบบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยใหองคกรภายนอกเขามามีสวนชวยสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถสรางผลิตภัณฑใน
รูปแบบใหม สามารถผลิตสินคาในรูปแบบผลิตภัณฑตนน้ํา พัฒนาไปสูผลิตภัณฑกลางน้ํา สงตรงสินคาที่ผลิตได
ไปยังผูบริโภคในขั้นปลายน้ําดวยการจัดการดานการตลาดอยางเหมาะสม ตอยอดใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถนําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑนี้ไปปรับใชกับ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่น หรือในชุมชนอื่นในจังหวัดเชียงใหมตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางการตอยอดผลิตภัณฑกาแฟของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ
กระบวนการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหม จะประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ (Department
of Industrial Promotion, 2020) (1) สรางความคิดใหม (Idea Generation) หมายถึง ขั้นตอนการทดลอง
กําหนดแนวคิดผลิตภัณฑ แนวทางปรับปรุงคุณสมบัติ สูกระบวนการสรางผลิตภัณฑใหมนําเสนอไปยังตลาด
ใหมภายใตขอจํากัดที่มี (2) การเลือกสรรความคิด (Idea Screening) เปนการเลือกสรรความคิดที่มีความ
เปนไปไดสูงในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงตนทุนในการลงทุนดานเครื่องจักรอุปกรณ ความคุมคา และทรัพยากร
พื้นฐานในธุรกิจ (3) การพัฒนาแนวความคิด (Concept Development) เปนขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑวาจะมุงไปในทิศทางใดที่มีแนวโนมประสบความสําเร็จภายใตความสามารถและทรัพยากรที่
มีอยู (4) กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สงเสริม
ใหผลิตภัณฑสามารถเขาถึงกลุ ม ผูบริโภคเปาหมายและสรางการรับรูดานผลิ ตภัณฑในชองทางที่ ถูกตอง
(5) การวิเคราะหธุรกิจ (Business Analysis) เปนการวิเคราะหและพยากรณถึงโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
เมื่อนําเสนอผลิตภัณฑเขาสูตลาด เชน ชวงเวลาที่เหมาะสม ความคุมคาและปริมาณการผลิตที่พอเหมาะ
งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใชในกิจกรรมทางการตลาด เพื่อหาขอสรุปถึงความเปนไปไดในการดําเนิน
ธุรกิจ (6) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนการนําแนวคิดทางการตลาดและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เขาสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑจริง (7) การทดสอบตลาด (Test Marketing) เปน
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การนําผลิตภัณฑออกสูตลาดดวยการทดลองกับกลุม ลูกคาคาดวาแทจริงของผลิตภัณฑนั้น (8) การทําตลาด
(Commercialization) คือขั้นตอนของการนําสินคาที่ผานทุกกระบวนการจนออกมาเปนผลิตภัณฑสําเร็จออก
สูตลาดจริง พรอมกับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานที่ไดกําหนดไว โดยการวิเคราะหทั้ง 8
ขั้นตอนจะทําใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ตอการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ
ใหม เพื่อทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ ที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมไดจริง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
การวิ เ คราะห ส ถานการณ หรื อ การวิ เ คราะห SWOT Analysis คื อ การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง
(Strength) หมายถึ ง จุ ด เด น สํ า คั ญ ที่ อ งค ก รสามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร ในขณะที่ จุ ด อ อ น (Weaknesses) คื อ การวิ เ คราะห จุ ด อ อ น และข อ ด อ ยด า น
ความสามารถซึ่งสงผลใหการดําเนินงานขององคกรไมบรรลุวัตถุประสงค ในสวนของโอกาส (Opportunities)
หมายถึง ปจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชนตอการดําเนินงานชวยใหกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรมีความราบรื่น
และ อุปสรรค (Threats) คือ ปจจัยหรือแรงกระทบภายนอกที่เปนอุสรรคตอการดํา เนินงานขององคกร เปน
สิ่ ง ขั ด ขวางในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค (Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, 2021) การนํ า
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณมาชวยในการวิเคราะห จะทําใหเห็นถึง จุดเดน จุดดอย โอกาสและ
อุปสรรคสําคัญ ที่สงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อแสวงหาแนวทางในการลด
ขอจํากัดที่เกิดขึ้น ไดแนวทางที่สามารถเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร เกิดผลิตภัณฑใหมที่สามารถแขงขันไดใน
เชิงพาณิชย
3. แนวคิด 7S ของ Waterman
แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน หรือแนวคิด 7 ปจจัย (7S model) ของ Waterman
(2012) จะพิจารณาจากปจจัยที่มีความสัมพันธกันและสงผลตอการพัฒนาองคกรดังนี้ (1) กลยุทธขององคกร
(Strategies) การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการที่ชวยใหองคกรทราบถึง เปาหมาย พันธกิจ สิ่งที่องคกร
ตองการจะเปน ใครคือลูกคา (2) โครงสรางองคกร (Structure) คือการพิจารณาถึงโครงสรางที่กําหนดขึ้นตาม
กระบวนการ โดยมีบุคคลเขามาปฏิบัติงานรวมกันในสวนตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว (3) ระบบการ
ปฏิบัติงาน (System) เปนการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว ทั้งการบริหาร
จั ด การภายใน การวางระบบบั ญ ชี ก ารเงิ น การจั ด การระบบจั ด ซื้ อ คลั ง สิ น ค า พั ส ดุ การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาปรับใช และการประเมินผลและติดตามผล (4) บุคลากร (Staff) การวางแผนในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร (5) ทักษะ ความรู ความสามารถ
(Skills) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคกรสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก ไดแก
ทักษะเกี่ยวกับความถนัด และ ทักษะดานอาชีพ (6) การบริหารจัดการ คือ แผนงานดานการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงกันภายใน เปนการสรางวัฒนธรรม พฤติกรรม จรรยาบรรณใหเกิดขึ้นในองคกร (7) คานิยมรวม
(Shared Values) หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่สมาชิกในองคกรรวมกันยึดถือจนกลายเปนรากฐานสําคัญของ
ระบบบริหาร เกิดเปนระเบียบ วิธีการ ในการปฏิบัติงานภายในองค กรหรือเรียกวา วัฒนธรรมองคกร ซึ่งการ
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วิเคราะหถึงสภาพแวดลอมภายในจะทําใหทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกลุมตอการพัฒนาให
เกิดผลิตภัณฑใหมและความสามารถในการแขงขันเชิงพาณิชย เปนปจจัยภายในที่สงผลตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวทางธุรกิจ
4. แนวคิดการตลาดออนไลน
การตลาดออนไลน หรือ Online Marketing คือรูปแบบการทําตลาดในสื่อออนไลนทุกประเภท
ได แ ก การโฆษณาบน Facebook การโฆษณาบน Google การโฆษณาบน Youtube การโฆษณาบน
Instagram มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรูจักในสินคา นําสินคาไปเผยแพรยังสื่อออนไลนเพื่อใหเกิดการรับรูใน
ตราสินคาและคุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ กระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจในที่สุด
การตลาดออนไลน (Online Marketing) สามารถทําไดในหลายชองทาง ดังนี้ (1) การตลาดออนไลนบน
Search Engine ได แ ก การทํ า SEO หรื อ Search Engine Optimization การซื้ อ โฆษณาบน Google
(2) การตลาดออนไลน ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน Social Marketing เช น Facebook Google Youtube
Instagram Twitter Pinterest Tiktok และ อื่น ๆ (3) การตลาดออนไลนผานชองทาง E – Marketplace
เชน Lazada Shopee Zilingo แนวคิดการตลาดออนไลนนี้จะทําใหทราบถึงชองทางจําหนายสินคา และกลุม
ลูกคาเปาหมายในโลกออนไลนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ บุคลิคผลิตภัณฑของกลุมเกษตรกรมากที่สุด
เพราะการมีอัตลักษณที่ใกลเคียงกันยอมสงผลตอการดึงดูดกลุมลูกคา ในแบบที่ตองการไดมากกวา (NIPA
Technology, 2022, 1)
Maneetorn and Somyana (2019, 97) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑกาแฟ
ดอยหวาน ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด สูประโยชนเชิ งพาณิชยและสาธารณะ ภายใตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบว า กลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟดอยหวานสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพา โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ (1) การรับซื้อเมล็ดกาแฟที่
ผานกระบวนการคั่วสําเร็จตามสูตรที่ตองการจากกลุมเกษตรกร (2) นําเมล็ดกาแฟคั่วสําเร็จตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ (3) จัดสงเมล็ดพันธุที่ผานการคั่วและตรวจสอบรสชาติแลวไปยังโรงงานเอกชนเพื่อ
จางบดและบรรจุ (4) ดําเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนสงกาแฟที่บรรจุแลวจัดเก็บในคลังเพื่อรอ
จําหนายตอไป โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จะไดผลิตภัณฑกาแฟในรูปแบบซองพกพา ขนาด 8 กรัม จํานวน
7,000 ซอง โดยมีตนทุนอยูที่ 22.1896 บาท ตอ 1 ซอง มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 5,350 บาท จํานวน
เงินที่ใชในการลงทุนทั้งสิ้น 160,677.2 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะนําผลที่ไดจากการวิจัยเปรียบเทียบกับ
แนวทางการวิจัยนี้ เพื่อไดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทสี่ ามารถตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑใหมไดจริงตอไป
จากการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมขางตน พบวาการวิเคราะหศักยภาพขององคกร 7 ปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาขององคกร (7S) รวมกับการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
ทําใหทราบถึงความสามารถ ขอจํากั ด และปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอความสามารถในการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑใหเกิดคุณคา อีกทั้งการนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ แนวคิด
การตลาดออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ จะชวยใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับศักยภาพและขีดความสามารถของกลุมวิสาหกิจชุมชน นําไปสูแนวทางในการสราง
มาตรฐานและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑเกษตร ตอยอดไปสูประโยชนเชิงพาณิชย กลาวคือ
สามารถจําหนายผลิตภัณฑไปยังกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับเกษตรกรไดอยางยั่งยืนตอไป
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการอุปนัย ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางเพื่อให
เห็นถึงพฤติกรรมเชิงกระบวนการจากการสัมภาษณและการสังเกต ณ สถานที่ตั้งของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชี ย งใหม จํ า นวน 5 ราย ผู เ ชี่ ย วชาญจากหน ว ยงานภายนอกที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การสร า งและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ ไดแก บริษัท เกรเทอรฟูด จํากัด จํานวน 1 ราย ผูแทนจาก บริษัท เชียงใหมเจเนติกสแลบอราทอรี่
จํากัด จํานวน 1 ราย ผูแทนจากหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 2 ราย และผูแทนจาก บริษัท โอกาส ฟารม จํากัด จํานวน 1 ราย รวม
เปน 10 ราย โดยมุงเนนการศึกษาไปที่กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อใหเกิดการสราง
มูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑทองถิ่นเดิม เกิดมาตรฐานในการผลิต สามารถตอยอดไปสูประโยชนเชิงพาณิชยได ทั้ง
การจําหนายในรูปแบบออฟไลนและออนไลน
1. ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
พืชเศรษฐกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชน
เชิงพาณิชย โดยอาศัยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อสะทอนถึงปญหาและขอจํากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดําเนินการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรรูปแบบใหมที่มีมาตรฐานในการผลิต ตรงตามกระแสนิยม
และความต องการของตลาด ปรับวิ ธีการจากการมุ งเนน ผลิต สินคาเกษตรในระดั บตนน้ํ าไปสูก ารพัฒ นา
ผลิตภัณฑปลายน้ํา สามารถสงตอผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคในขั้นปลายเพื่อใหผลิตภัณฑที่พัฒนาไดสามารถ
จําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนไดจริง โดยผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมขอมูลตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564
2. ผูใหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอยจากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ไปสูประโยชนเชิงพาณิชย ไดแก ผูนําและสมาชิก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 ราย โดยมีเกณฑการพิจารณาจากผูมีสวนสําคัญและเปนแกนนําหลักที่มีสวน
ขับเคลื่อนใหเกิดการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ในสวนผูแทนจากองคกรภายนอกจํานวน 5 ราย จะมีเกณฑใน
การพิจารณา ดังนี้ ดานการผลิตจะพิจารณาจากธุรกิจรับจางผลิตผลิตภัณฑที่มีความพรอมดานมาตรฐานการ
ผลิต มีจํานวนขั้นต่ําตอรอบการผลิตนอยและเปนผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยไดผูแทนที่
เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติจาก บริษัท เกรเทอรฟู ด จํากัด จํานวน 1 ราย ผูเชี่ยวชาญดานสูตรและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ จะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ความพรอมทางดานหองปฏิบัติการ และมีความ
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ประสงคใหการสนับสนุนชวยเหลือโดยไมคิดคาใชจายจาก บริษัท เชียงใหมเจเนติกสแลบอราทอรี่ จํากัด
จํ า นวน 1 ราย ทางด า นการบริ ห ารจั ด การและการตลาดได รั บ การสนั บ สนุ น จาก หลั ก สู ต รการเป น
ผูประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 2 ราย ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญในศาสตรของการบริหารจัดการดานการตลาด และผูแทนจาก บริษัท โอกาส ฟารม จํากัด
จํานวน 1 ราย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการธุรกิจและการจัดจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร
รวมเปน 10 ราย โดยผูวิจัยติดตอไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ และสถานที่ตั้งของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อขออนุญาตสัมภาษณและทําการเก็บขอมูล
3. ขอมูลและเครื่องมือในการวิจัย
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจและประชุมรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ
ดานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยอาศัยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยมีผูที่เกี่ยวของทั้งจากสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูเชี่ยวชาญภายนอก
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูล เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
ประเด็นการสรางมาตรฐานและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑเกษตร ตอยอดไปสูประโยชนเชิง
พาณิชย
3.3 ชนิดเครื่องมือการประเมิน การวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือสําคัญ คือ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต
และแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและ
การประชุมกับผูนํากลุม สมาชิก ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ และทีมวิจัย โดยแบงวิธีการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 เปนการสังเกตุการณและสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาขอมูลทางการศักยภาพของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ ทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อวิเคราะหถึงศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสรางมาตรฐานและยกระดับใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม ตอยอดไปสู
ประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยลงพื้นที่เก็บขอมูลครั้งแรก ณ สถานที่ตั้งของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ในวันที่ 12
สิงหาคม 2563 ในสวนที่ 2 คือการรวมประชุมกลุมยอยกับผูนํากลุม สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ํา
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 ราย ผูแทนจาก บริษัท เกรเทอรฟูด จํากัด จํานวน 1
ราย ผูแทนจาก บริษัท เชียงใหมเจเนติกสแลบอราทอรี่ จํากัด จํานวน 1 ราย ผูแทนจากหลักสูตรการเปน
ผูประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 2 ราย และ
ผูแทนจาก บริษัท โอกาส ฟารม จํากัด จํานวน 1 ราย รวมเปน 10 ราย เพื่อแสวงหารูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตร โดยจัดขึ้น ณ สถานที่ตั้งของกลุมวิ สาหกิจชุมชนฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม
2564
การตรวจสอบเครื่องมือ ใชวิธีการแบบสามเสาทางดานขอมูล (Data Triangulation) เปน
การพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดรับถูกตองหรือไม ไดแก แหลงเวลา การเก็บขอมูลในเวลาที่ตางกันขอมูลจะ
เหมือนกันหรือไม ดานสถานที่ หากเก็บขอมูลตางสถานที่ขอมูลที่ไดจะเหมือนกันหรือไม และแหลงบุคคลหาก
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ตัวผูใหขอมูลเปลี่ยนไปในระหวางการวิจัย ขอมูลที่ไดจะเหมือนเดิมหรือไม (Chantavanich, 2004, 129-130)
ซึ่งพบวาผลการเก็บขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ดาน
4. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดนํามาพิมพเปนขอความ นําวิเคราะห สังเคราะห เพื่อทบทวนให
เกิดความเขาใจอยางถองแท แลวจึงจับกลุมแนวคิด กลยุทธ แนวทางในการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑเกษตรจากขอมูลที่ คลายกัน พรอมเขียนเชื่อมโยงแนวคิดที่สั มพันธกัน เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการ
วิเคราะห ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเพื่อนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยตอไป
5. นิยามศัพท
การตอยอดผลิตภัณฑ หมายถึง การนําผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมหรือที่มีอยูในระดับตนน้ํา ของกลุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เขาสูกระบวนการแปรรูปเพื่อสราง
มาตรฐานและมูลคาเพิ่มใหกลายเปนผลิตภัณฑรูปแบบใหมเพื่อสามารถจําหนายไดในเชิงพาณิชย
ผลิตภัณฑกาแฟ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําผลเชอรี่กาแฟเขาสูกระบวนการแปรรูปโดย
วิธีหมัก ตากแหง ขัดสี คั่วบด บรรจุลงในบรรจุภัณฑ ใหกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพื่อการบริโภค
กลุมวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุมคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งจนกลายเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อการผลิตสินคาหรือใหบริการ หรือดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะอื่น ซึ่งมีวีถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ โดยเปนไปเพื่อผลกระโยชนของสมาชิกใน
กลุมและชุมชน
ประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหเกิดกิจกรรมทางดานคาขายของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มตนจากการผลิตผลิตภัณฑ
ที่มีศักยภาพ วิเคราะหความคุมคาของการลงทุนและผลกําไรคาดหวัง แสวงหาชองทางการจําหนายที่สามารถ
สรางผลตอบแทนใหเกิดขึ้นกับผูดําเนินการไดอยางคุมคา
ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรตนน้ํา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดย สามารถแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนสําคัญ
ดังนี้

[61]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565 – เมษายน 2565
FEU Academic Review Volume 16 Number 1 January 2022 – April 2022
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเกิดแนวทางการตอยอดผลิตภัณฑกาแฟของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
1. ดําเนินการวิเคราะหถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทําการวิเคราะห SWOT Analysis, ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทั่วไป, การแสวงหาเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหกลายเปนผลิตภัณฑในรูปแบบใหม
2. ดําเนินการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑเกษตรในเชิงพาณิชย
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาด เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถ
และทรัพยากรที่มีอยูของกลุมวิสาหกิจชุมชน, วิเคราะหความคุมคาในดานของตนทุน, แสวงหาชองทางที่สามารถ
จําหนายผลิตภัณฑไดจริงในเชิงพาณิชย
3. แสวงหาตนแบบการตอยอดผลิตภัณฑเกษตรของกลุมวิสาหกิจชุมชนไปสูประโยชนเชิงพาณิชย
ขยายผลไปสูชุมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม
เมื่อไดแนวทางในการพัฒนาที่สามารถสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่ไดมาตรฐานและเปนที่ตองการของตลาด สามารถ
แสวงหาชองทางหรือวิธีการที่สามารถจําหนายผลิตภัณฑไดจริงในเชิงพาณิชย จึงทําการถอดรูปแบบแนวทางเพื่อจัดทํา
ทีม่ า ผูวิจเปัยนตนแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขยายผลเผยแพรไปยังชุมชนเกษตรอื่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา ขั้นตอนการเกิดแนวทางการตอยอดผลิตภัณฑกาแฟของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยนั้น สามารถ
เกิดขึ้นได มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั น ระหว า ง ผู นํ า กลุ ม และสมาชิ ก กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และทีมวิจัย ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสรางมาตรฐาน
และมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑกาแฟ ตอยอดไปสูประโยชนเชิงพาณิชย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 พบวา ในดาน
จุดแข็ง กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ มีผูนํากลุมที่มีความเชี่ยวชาญดานการหมักกาแฟเพื่อใหผลิตภัณฑกาแฟมีรสชาติ
ที่โดดเดน โดยไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ประเภทคุณภาพกาแฟระดับดีมาก กาแฟอะราบิกา
กระบวนการแปรรูปดวยวิธีเปยก (Wet Process) คะแนนการชิม 81.43 คะแนน จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี อ งค ค วามรู ด า นการผลิ ต กาแฟตั้ ง แต ก ระบวนการเพาะปลู ก ไปจนถึ ง
กระบวนการในการแปรรูปจนไดผลิตภัณฑกาแฟคั่วสําเร็จเพื่อจําหนายไปยังกลุมตลาดเฉพาะที่รักในการ
บริโภคกาแฟแบบไมปรุงแตงรสชาติ มีพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่สูง มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ภูมิอากาศเหมาะกับ
การปลูกกาแฟ และมีสายพันธกาแฟหลายชนิดที่อยูในระหวางทดลองเพาะปลูกเพื่อคนหาสายพันธที่มีรสชาติที่
โดดเดน อีกทั้งมีสมาชิกกลุมที่มีความเหนียวแนนและจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีการพูดคุยหารือถึง
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แนวทางในการพัฒนากระบวนการเพาะปลูก กาแฟ แบงปนองคความรู เครื่องจักร อุปกรณ ในการผลิตกาแฟ
รวมกัน ในดานจุดออน กลุมวิสาหกิจชุมชนยังไมมีการพัฒนาในสวนโรงงานผลิตที่ไดมาตรฐานเนื่องจากขาด
แคลนทุนทรัพย ขาดองคความรูดานการตลาด การขาย การพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถจําหนายไปยังตลาด
สากล ขาดองคความรูดานการผลิตและมาตรฐานการผลิต ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิตจึงมีรสชาติไมคงที่
ในทุกรอบการผลิต ขาดองคความรูดานการจัดการอาหารปลอดภัยและระบบสุขาภิบาลอาหาร จึงทําให
กระบวนการในการผลิตอาจเกิดการปนเปอนไดงาย กําลังการผลิตวัตถุดิบกาแฟผันแปรไปตามสภาพดินฟา
อากาศและขอจํากัดในดานปริมาณพื้นที่เพาะปลูกจึงทําใหกําลังการผลิตไมเพียงพอในบางชวงเวลา ที่สําคัญ
ผลิ ตภัณฑของกลุ มฯ ยังไม มี ผลิ ตภัณฑที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนอาหารและยาจึงไม สามารถจําหนายไปยัง
หางสรรพสินคาและตลาดสากล ในสวนของโอกาส กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ มีหนวยงานพันธมิตรที่คอยชวยเหลือ
ใหคําแนะนําดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมกาแฟไทย ดานโอกาส
ทางการตลาด ผลิตภัณฑกาแฟเปนผลิตภัณฑที่มีกลุมคนจํานวนมากนิยมบริโภคทั้งในและตางประเทศ จาก
แนวโนมการดูแลสุขภาพที่กําลังมาแรงในปจจุบัน จึงทําให มีผูบริโภคกาแฟในรูปแบบไมผานการปรุงแตงเพิ่ม
มากขึ้น จึงเปนโอกาสของผูผลิตกาแฟรายยอยในการพัฒนารสชาติของกาแฟใหมีจุดเดนเปนเอกลักษณเพื่อ
จําหนายไปยังตลาดกลุมนี้ตอไป ในสวนของอุปสรรคเนื่องจากตลาดผลิตภัณฑกาแฟในประเทศไทยมีการ
แขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม มีคูแขงมากราย และผลิตภัณฑถูกลอกเลียนไดงาย จากผูผลิตที่มีทรัพยากร
และเงินทุนที่เหนือกวา จึงเปนความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบตอกลุมวิสาหกิจชุมชนรายยอย
โดยสรุปการวิเคราะหถึงศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรเพื่อตอ
ยอดใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย ที่ประชุมมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน วา ถึงแมกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ มี
ขอจํากัดในดานเงินทุนที่จะพัฒนาโรงงานผลิตใหไดมาตรฐานเพื่อรอบรับการผลิตในปริมาณมาก ขาดองค
ความรูดานมาตรฐานการผลิต การจัดการการตลาดและการขาย และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภั ณฑใหม
แตทุกขอที่กลาวมาขางตน สามารถแกไขปญหาไดดวยการใหหนวยงานภายนอกภาคเอกชนเขามามีสวนชวย
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก ในดานของกระบวนการในการผลิตและมาตรฐานการผลิต ไดขอ
ความรวมมือไปยังภาควิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร เขา
มาใหขอเสนอแนะดานวิธีการในการควบคุมคุณภาพ ความคงที่ของสูตรและรสชาติ การหมักกาแฟและการ
แปรรูปซึ่งเปนกระบวนการผลิตในระดับตนน้ําเพื่อใหเกิดมาตรฐานการผลิต ในดานกระบวนการผลิตใน
ระดับกลางน้ําจนถึงปลายน้ํา สามารถขอความรวมมือไปยัง (1) บริษัท เกรเทอรฟูด จํากัด ในสวนกระบวนการ
การจางผลิตในรูปแบบผูผลิตผลิตภัณฑตามแบบผูวาจาง การขึ้นทะเบียนอาหารและยา และการบรรจุภัณฑ
(2) บริษัท เชียงใหมเจเนติกสแลบอราทอรี่ จํากัด ที่จะมีสวนชวยในดานการตรวจวิเคราะหความปลอดภัยของ
สูตรผลิตภัณฑ และ (3) ความชวยเหลือจากหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และบริษัท โอกาส ฟารม จํากัด ที่มีสวนชวยดานการจัดการ
ตลาด วิจัยตลาด แสวงชองทางการขาย เพื่อ ลดขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม ตอยอดไปสูประโยชนเชิงพาณิชยไดตอไป
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2. แนวทางในการพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑเกษตรในเชิงพาณิชย
จากการประชุมรวมกันระหวาง ผูนํากลุม สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และผูนํากลุมเกษตรกร พบวา จากแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวผูคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถาน
การแพรระบาดของโคโรนาไวรัส ทําใหรูปแบบการทองเที่ยวของผูคนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปและเริ่ม
นิยมทองเที่ยวในรูปแบบเดินทางพักแรมตามสถานที่ทางธรรมชาติกันมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากกระแสนิยมที่
เกิดจากผูมีอิทธิพลในโลกออนไลนดานการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นมากมาย จึงเปนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคเหลานี้ ทั้งผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดเพื่อจําหนายไปยังผูบริโภคที่มี
อุปกรณในการชงกาแฟสวนบุคคล การพัฒนาผลิตภัณฑก าแฟคั่วบดสําเร็จรูปในรูปแบบซองดริฟ หรือการ
พัฒนากาแฟคั่วบดสําเร็จในรูป แบบกาแฟพรอมชงในถุงสําเร็จรูป เพื่อสรางความสะดวกใหกับผูบริโภคที่
สามารถดื่มกาแฟสดไดในทุกชวงเวลาและทุกสถานที่ แตจากการวิเคราะหถึงศักยภาพผลิตภัณฑและจากความ
ตองการของผูนําและสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ตองการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่เปนที่ตองการของ
ตลาด ณ ปจจุบัน มีความสอดคลองกับศักยภาพ ขอจํากัดดานเงินทุน เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่สามารถแขงขันได
ในตลาด ที่ประชุมจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันวา การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม จึงมีความพรอมในการ
พัฒนาไปสูกาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพามากกวาผลิตภัณฑอีก 2 รูปแบบขางตน เนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟ
คั่วบดบรรจุถุงมีกระบวนการและขั้นการผลิตเพื่อใหเกิดมาตรฐานผลิตภัณฑไมซับซอนและในตลาดมีผูผลิต
กาแฟประเภทนี้อยูมากราย ในสวนผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดสําเร็จในรูป แบบกาแฟพรอมชงในถุงสําเร็จรูปถึงแม
จะเปนแนวความคิดใหมและจากการสํารวจตลาดในหางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดเชียงใหม พบเพียงแค 1
ราย ที่วางจําหนายภายใตตราสินคา CAFE R’ONN แตเมื่อทดลองใชผลิตภัณฑ กลับพบความยากลําบากใน
การใชงานเนื่องจากถุงซิปฝาเกลียวกนตั้งได มีลักษณะไมแข็งแรง ไมเหมาะกับการบรรจุเครื่องดื่มรอน จึงมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพา โดยมีกระบวนการ
และวิธีการไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ดังนี้ (1) กลุมวิสาหกิจดําเนินการแปรรูปกาแฟโดยวิธีเปยก (Wet
Process) เขาสูกระบวนการคั่ว (Roasting) ตามสูตรที่มีรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะของทางกลุมฯ (2) จัดสง
เมล็ดกาแฟคั่วไปยังโรงงานเพื่อจางบดและบรรจุในรูปแบบซองพกพา โดยเปนโรงงานที่ไดมาตรฐานการผลิต
อาหารปลอดภัยเพื่อใหสามารถจําหนายไปยังตลาดสากลและการสงออก (3) ดําเนินการขอขึ้นทะเบียน อย.
(4) ขนสงผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดจัดเก็บในคลังสินคาของกลุมฯ เพื่อรอจําหนาย ในสวนขั้นตอนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ มีขั้นตอนที่สามารถดําเนินการควบคูไปกับขั้นตอนการผลิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ทําการประชุม
กับผูนํากลุม สมาชิก และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อออกแบบตราสินคา ภาพโฆษณา และรายละเอียดที่จําเปนบน
ผลิตภัณฑ โดยตองคํานึงถึงระเบียบและขอบังคับของ อย. เปนสําคัญ (2) สงขอสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑที่
ตองการไปยังบริษัทรับออกแบบ (3) เมื่อไดแบบที่ตองการแลวทําการจัดสงไปยังโรงงานเพื่อพิมพลงบนซอง
บรรจุภัณฑ โดยทั้ง 3 ขั้นตอน จะดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการใหไดมาซึ่งผลิตภั ณฑและแลวเสร็จใน
กระบวนการที่ 2
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2.1 การดําเนินการดานวิเคราะหตนทุนของผลิตภัณฑ
1) ต น ทุ น เมล็ ด กาแฟที่ ผ า นกระบวนการแปรรู ป โดยวิ ธี เ ป ย ก (Wet Process) เข า สู
กระบวนการคั่ว (Roasting) ตามสูตรเฉพาะ เกษตรกรจะคิดตนทุนในกิโลกรัมละ 1,200 บาท คิดเปนตนทุน
ตอกรัมอยูที่ กรัมละ 1.2 บาท
2) ต น ทุ น การจ า งบดและบรรจุ ใ นรู ป แบบซองพกพา บริ ษั ท เกรเทอร ฟ ด จํ า กั ด จะ
ใหบริการบดเมล็ดกาแฟคั่วและบรรจุผงกาแฟลงในถุง อัดกาซไนโตรเจน ซิลปดปากถุง โดยคิดคาบริการต อถุง
เทากับ 9 บาท เมื่อรวม ภาษี มูลคาเพิ่มรอยละ 7 จะมีตนทุนรวมในขั้นตอนนี้เทากับ 9.63 บาท (เปนคาใชจาย
รวมซองฟรอยบรรจุภัณฑชั้นแรกแบบดานสีขาวลวน)
ในสวนตนทุนบรรจุภัณฑชั้นนอกในรูปแบบถุงซิปสกรีนลวดลาย 2 ดาน 2 สี ขนาด
บรรจุ 15 ซอง คิดคาบริการ 15 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 จะมีตนทุนเทากับ 16.05 บาท เมื่อหาร
เฉลี่ยเปนคาใชจายตอซอง จะเทากับ 1.07 บาท
3) สาเหตุที่เลือกผลิตกับทางบริษัทฯ เนื่องจากมีเงื่อนไขกําหนดจํานวนขั้นต่ําที่ตองผลิตตอ
รอบในปริมาณต่ํา เพียง 20 กิโลกรัมตอรอบการผลิต บรรจุซองละ 8 กรัม จํานวนขั้นต่ําที่ตองผลิต 2,500 ซอง
จึงทําใหสามารถลดปริมาณเงินทุนที่ตองใชไปกับการผลิตสินคาขายไดจํานวนมาก
4) ในสวนของคาบริการขึ้นทะเบียนอาหารและยา บริษัท เกรเทอรฟูด จํากัด คิดคาบริการ
จํานวน 15,000 บาท เมื่อรวมภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 จะมีคาใชจายเทากับ 16,050 บาท ใชเวลาดําเนินการ
ประมาณ 15 วัน ซึ่งคาใชจายในสวนนี้เปนคาใชจายดําเนินงานจึงไมสามารถปนสวนเปนตนทุนผลิตสินคาขาย
5) ในสวนคาบริการออกแบบบรรจุภัณฑ 2 ดาน บริษัท เอ แปด สอง คริเอชั่น จํากัด คิด
คาบริการ จํานวน 3,000 บาท ตอ 1 งาน เมื่อรวมภาษีมูลคาเพิ่มจะเทากับ 3,210 บาท ซึ่งเปนตนทุนในสวน
ดําเนินงานไมสามารถปนสวนเขาไปเปนตนทุนสินคาขาย
6) ในสวนตนทุนคาขนสงที่ใชในการดําเนินการ แบงเปนคาขนสงเมล็ดกาแฟคั่วสําเร็จไปยัง
โรงงาน บริษัท เกรเทอรฟด จํากัด ซึ่งอยูใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม เมื่อทําการบรรจุในรูปแบบซองพกพา แลว
บรรจุในบรรจุภัณฑชั้นนอกเสร็จสิ้น ทําการขนสงกลับมายังกลุมวิสาหกิจชุมชน ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม
เนื่องจากสถานที่ตั้งอยูใกลและสามารถเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคลไดสะดวก จึงคิดคาใชจายจากการ
เดินทางในระยะหางประมาณ 70 กิโลเมตร ไปกลับ รวม 140 กิโลเมตร โดยรถยนตสวนตัว อางอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 จึงปนสวนคาใชจายในการขนสงและ
เดินทาง กิโลเมตรละ 4 บาท คิดเปนตนทุนทั้งสิ้น 560 บาท ตอ 1 รอบการผลิต เมื่อคิดเปนตนทุนตอกิโ ลกรัม
จึงเทากับ 28 บาท และคิดเปนตนทุนตอกรัมจึงเทากับ 0.028 บาท (เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการ
เดินทางมีการคิดภาษีมูลคาเพิ่มจากมิเตอรหัวจาย จึงถือเปนคาใชจายที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จะไดผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดบรรจุในรู ปแบบซองพกพา ขนาด
ซอง 8 กรัม จํานวน 2,500 ซอง คิดเปน 166 ซองใหญ (บรรจุขนาด 15 ซอง) ตอหนึ่งรอบการผลิต เมื่อรวม
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ตนทุนการผลิตทั้งหมดเขาดวยกัน จะมีตนทุนตอซอง เทากับ 20.328 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงาน
เทากับ 20,365 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (คาออกแบบบรรจุภัณฑ คาบริการขึ้นทะเบียนอาหารและยา)
ดังนั้นจํานวนเงินทุนที่กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ตองใชในการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑกาแฟ
สําเร็จรูปชนิดซองพกพา ขนาด 8 กรัม จํานวนการผลิตเทากับ 2,500 ซอง มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 71,185
บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ในสวนการกําหนดราคาจําหนายและกําไรขั้นตนเพื่อใหเกิดความคุมคาและผลตอบแทน
ที่เหมาะสม จะใชวิธีการกําหนดโดยคิดตนทุนจากสินคา (Mark on Cost) และอางอิงจากราคาสินคาประเภท
เดียวกันที่มีจําหนายในทองตลาด Kuntonbutrs (2015, 189) พบจํานวน 5 ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
และมีวางจําหนายบนหางสรรพสินคาชั้นนําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ กาแฟ SOD Coffee จําหนายซองละ
35 บาท (Organic) ดริปดอยชาง คอฟฟ จําหนายซองละ 27.6 บาท Café’Amazon Drip Coffee จําหนาย
ซองละ 24 บาท Doi Tung Drip Coffee จําหนายซองละ 25 บาท Lungdit Coffee Farm จําหนายซองละ
25 บาท และ Aroma กาแฟดริป จํา หนายซองละ 27.8 บาท ดัง นั้นจึ งมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 25.88 ยกเว น
ผลิตภัณฑของ กาแฟ SOD Coffee ซึ่งผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จึงสามารถตั้งราคาสูงกวา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั่ ว ไปที่ มี ใ นท อ งตลาด แต เ นื่ อ งจากกาแฟที่ ผ ลิ ต จากกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ เป น กาแฟที่ มี
ลั ก ษณะเฉพาะพิ เ ศษด า นกระบวนการแปรรู ป โดยวิ ธี เ ป ย ก (Wet Process) จึ ง ทํ า ให มี ก ลิ่ น และรสชาติ ที่
แตกตางจากกาแฟทั่วไป ดังนั้นราคาที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑนี้ จึงควรมีราคาขายเทากับ 28 บาท ตอ 1
ซอง ถือเปนราคาสูงสุดในกลุมกาแฟทั่วไปที่ยั งไมผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย อัตราสวนในการ
กําหนดกําไรที่เหมาะสมจึงอยูที่รอยละ 27.4 จะไดกําไรจากการขายสินคาเทากับ 7.672 บาท
2.2 การดํ า เนิ น การด า นการตลาดและช อ งทางการขายที่ ส ามารถส ง เสริ ม ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
สามารถจําหนายไดจริง ดวยความสามารถของกลุมวิสาหกิจชุมชน
เมื่อทราบถึงตนทุนสินคาขาย และราคาขายที่เหมาะสม ขั้นตอนตอมาคือการสํารวจตลาด
วิเคราะหกลุมเปาหมาย แสวงหาชองทางที่สามารถนําผลิตภัณฑสงตอไปยังผูบริโภคในขั้นปลายได โดยกลุม
กลุ มเปาหมายแรกที่ตองการบริโภคกาแฟสําเร็จรูปในยุค ความปกติใหม คือ กลุมคนที่ รักในการเดินทาง
ทองเที่ยวและชื่นชอบในการดื่มกาแฟ ซึ่งเปนกลุมที่ตองนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ คุณประโยชน และความ
สะดวกตอการพกพาไปยังสถานที่ตาง ๆ โดยอาจสรางเรื่องราวผานภาพถายของกระบวนการผลิตโดยมีสวน
รวมของสมาชิกในชุมชน การถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญของผูนํากลุม ที่สะทอนถึงเอกลักษณของกลุม
วิสาหกิจชุมชน ลงในสื่อสังคมออนไลนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวแนวธรรมชาติและการผจญภัย โดยตองมี
เรื่องราวที่นาสนใจและชวงเวลานําเสนอที่กระชับ ผูบริโภคสามารถเขาใจไดในทันที นาติดตาม จะสงผลใหเกิด
ความสนใจและเกิดกระแสความนิยมในผลิตภัณฑจํานวนมาก โดยผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ควรศึกษาจาก
แบรนดที่ประสบความสําเร็จเชน แบรนด อาขา อามา ที่กอตั้งโดย ลี อายุ จือปา คนรุนใหมที่ตองการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนดวยพืชเศรษฐกิจกาแฟและประสบความสําเร็จในการสรางแบรนดใหเปน ที่รูจักบนโลก
ออนไลน เ ป น อย า งสู ง หรื อ การติ ด ต อ ผู มี อิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน กลุ ม ท อ งเที่ ย วเข า มาเยี่ ย มชมพื้ น ที่ โ ดย
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ใหบริการที่พักแรม บริการนําเที่ยว การใหขอมูลความรูดานกาแฟโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งจะไดประโยชนทั้ง 2
ฝาย คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนไดเปนที่รูจั กบนสื่อสังคมออนไลน และ ผูมีอิทธิพลในโลกออนไลนไดองคความรู
ดานกาแฟและวิถีชีวิตของเกษตรกรผูปลูกกาแฟไปสรางเรื่องราวลงในสื่อสังคมออนไลน หรือ กลุมที่ 2 คือ
กลุมที่พักและโฮมสเตยที่อยูในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หางไกลและระบบสาธารณูปโภคเขาถึงไดยาก
การนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อจําหนายไปยังกลุมตลาดนี้เพื่อนําผลิตภัณฑจําหนายตอไปยังนักทองเที่ยวก็เปน
โอกาสในการสรางยอดขายไดมากเชนกัน โดยสามารถคนหาขอมูลของโฮมสเตยที่ผานการรับรองมาตรฐานได
จาก สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม กลุมที่ 3 คื อกลุมผูบริโภคที่ชื่นชอบการบริโภคกาแฟคั่ว
บดแต ยั ง ไม รู จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องทางกลุ ม ฯ สามารถดํ า เนิ น การใน 2 ช อ งทาง คื อ (1) การร ว มออกร า น
ประชาสัมพันธแบรนดและผลิตภัณฑในงานแสดงสินคาทางการเกษตรที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
โดยเฉพาะสมาคมกาแฟไทย (Thai Coffee Association) กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และนําผลิตภัณฑวางจําหนายในชองทาง (2) ตลาดกลางออนไลน เพื่อใหผูบริโภคที่รับรูถึง
ผลิตภัณฑและเลือกซื้อผลิตภัณฑจากการออกรานแลวชื่นชอบในรสชาดสามารถสั่งซื้อสินคาไดตอเนื่องใน
ชองทางออนไลน นํามาซึ่งยอดขายและผลกําไรในระยะยาว กลุมที่ 4 คือ การนําผลิตภัณฑวางจําหนายไปยัง
กลุมธุรกิจคาปลีกในจังหวัดเชียงใหม เชน หางสรรพสินคาริมปงซุปเปอรเซนเตอร ซึ่งเปนผูประกอบการที่
พรอมใหการสนับสนุนสินคาจากกลุมเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยในจังหวัดเชี ยงใหม แตขอควรระวัง
ในชองทางขายนี้ คือ ทางบริษัทอาจคิดรอยละการขายโดยหักจากราคาสินคาขายทําใหผลตอบแทนที่ไดรับอาจ
ไมคุมคา และการนําผลิตภัณฑไปวางจําหนายรวมกับผลิตภัณฑที่มีในตลาดจํานวนมากโดยที่ไมมีเงินทุนในการ
โฆษณาประชาสัมพันธไดมากเทาบริษัทขนาดใหญ อาจทําใหผลิตภัณฑไมสามารถขายไดเลยเนื่องจากไมเปนที่
รูจักของผูบริโภค
3. การเกิ ด ต น แบบการต อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ เ กษตรของกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไปสู ป ระโยชน เ ชิ ง
พาณิชยขยายผลไปสูชมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม
โดยองคความรูที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหเกษตรกรผูปลูกกาแฟทราบถึงกระบวนการ
และแนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑในระดับพื้นฐาน สามารถยกระดับผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่
ทันสมัย ไดมาตรฐาน สอดคลองกับกระแสนิยมของตลาด สามารถจําหนายไปยังตลาดสากล โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1) ดําเนินการวิเคราะหถึงศักยภาพ ทรัพยากรที่มี โดยแสวงหาองคความรูที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหมจากผูเชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาใหเกิด
ผลิตภัณฑใหมที่สามารถแขงขันไดในเชิงพาณิชย
2) ดําเนินการสํารวจและวิจัยตลาดเพื่ อใหทราบถึงความตองการและแนวโนมกระแสนิยมการ
บริโภคกาแฟของผูคนในปจจุบัน การศึกษาผลิตภัณฑของคูแขงขัน ราคา และชองทางการจําหนาย เพื่อเปน
ขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดจริง
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3) ดําเนินการแสวงหารูปแบบแนวทางและวิธีการในการลดขอจํากัดดานกระบวนการผลิต ใหได
ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานสากล โดยใชรูปแบบการจางผลิตโดยโรงงานที่ไดมาตรฐาน
4) ดําเนินการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ผานกิจกรรมออกรานที่จัดขึ้น
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของในธุรกิจกาแฟ สรางการรับรูถึงชองทางขายบนตลาดกลางออนไลนที่จะทําใหผูบริโภค
สามารถซื้อผลิตภัณฑซ้ําได เพิ่มโอกาสในการเพิ่มฐานลูกคาใหมากขึ้นในอนาคต ศึกษารูปแบบความสําเร็จที่
เกิดขึ้นในกลุมวิสาหกิจชุมชนกาแฟอื่นและนํารูปแบบความสําเร็จมาปรับใชกับการดําเนินงานในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ของตน จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยลดระยะเวลาและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทดลองตลาดได
อยางมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอยอดผลิตภัณฑกาแฟของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรตนน้ําตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเกิด ประโยชนเชิงพาณิชย โดยในขั้นตอน
การได ม าซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
(Department of Industrial Promotion, 2020) ดั ง นี้ ขั้ น ตอนการสร า งความคิ ด ใหม แ ละการเลื อ กสรร
ความคิด ทางกลุมฯ ผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัย มีการประชุมรวมกันเพื่อวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมภายใน
ศักยภาพ ความสามารถ ทรัพยากรที่มีภายในกิจการ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่สงผลตอการ
พัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหม ตอมาเมื่อธุรกิจสามารถเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถ
ขององคกรไดแลว นําสูขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด วิเคราะหธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตกระ
บวนการคัดเลือกผลิตภัณฑที่สามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยที่สอดคลองกับศักยภาพ
และความสามารถของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ การทดลองผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ที่มีในทองตลาดถึงความ
สะดวกในการใชงาน การวิเคราะหระดับราคา ความคุมคาของการลงทุน โครงสรางตนทุนและราคาขายที่
เหมาะสม การดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑและโลโกตราสินคา การแสวงหาผูผลิตในรูปแบบจางผลิต
(OEM) ที่ไดมาตรฐาน อยูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และมีปริมาณการผลิตตอรอบการผลิตต่ําเพื่อใหงบประมาณ
ที่ใชในการลงทุนนอยที่สุด พรอมบริการขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพรองรับการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการจัดจําหนายในเชิงพาณิชย ในขั้นตอนการทดสอบตลาดและการทําตลาด
จะเปนขั้นตอนในการกําหนดกลุมลุกคาเปาหมายและกลุมที่ คาดวาจะเปนผูใชผลิตภัณฑจากพฤติกรรมและ
กระแสนิยมของผูบริโภค โดยมุงเนนการสรางเรื่องราวที่นาสนใจและขอมูลผลิตภัณฑลงบนสื่อสังคมออนไลน
ไปยังกลุมตลาดนักเดินทางทองเที่ยวทางธรรมชาติที่รักในการบริโภคกาแฟสด ซึ่งการสงตอขอมูลผลิตภัณฑไป
ยังชองทางจําหนายออนไลนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ บุคลิกผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ยอม
สามารถดึงดูดกลุมลูกคา ที่มีอัตลักษณและความชื่นชอบที่ใกลเคียงกันใหเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑได เชน การออกรานประชาสัมพันธสินคาที่จัดขึ้นโดยสมาคมกาแฟไทยและกรมวิชาการเกษตร การ
นําสินคาวางจําหนายในชองทางตลาดกลางออนไลน การนําสินคาจําหนายยังหางสรรพสินคาทองถิ่น ราน
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จําหนายสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตร เพื่อใหลูกคาสามารถสั่งซื่อสินคาไดอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับแนวคิดการตลาดออนไลน ของ NIPA Technology, (2022, 1) ที่กลาววา การแสวงหาชองทาง
จําหนายสินคาและกลุมลูกคาเปาหมายในโลกออนไลนที่เหมาะสม สอดคลอง ใกลเคียงกับ บุคลิกและอัต
ลั ก ษณ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย อ มส ง ผลต อ การดึ ง ดู ด กลุ ม ลู ก ค า ในแบบที่ ต อ งการ สามารถผลั ก ดั น ให เ กิ ด ยอดขาย
ผลิตภัณฑไดมากกวา
การพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหมภายใตขอจํากัดทางดานทรัพยากรและเงินทุนที่กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ
มีอยูนั้น สามารถทําไดโดยการใหหนวยงานภายนอก เชน ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรอาหาร โรงงานผลิตที่
ไดรับมาตรฐานสากล ผูจําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ บริษัทรับออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา ทีมวิจัยตลาด
เขามามีสวนรวมในการสรางและพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหม สงผลใหการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถสําเร็จตาม
วัตถุประสงคโดยใชทรัพยากรในการลงทุนนอยและดําเนินการไดอยางรวดเร็วทันตอกระแสนิยมของผูบริโภค
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Maneetorn and Somyana (2019, 104) ที่ พบวากระบวนการในการพัฒนา
ใหเกิดผลิตภัณฑใหมอยางมีประสิทธิภาพ เกิดจากเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่เขามามีสวน
สําคัญในการสรางและพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑรูปแบบใหม สามารถลดขอจํากัดดานทรัพยากรและเงินทุนที่
เกษตรกรตองใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑสามารถจําหนายไปสูตลาดสากลได และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Pongnarin Pitjatturat, Sodchuen Utamart and Suparada Pimpan (2021,
130) ที่พบวา การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งดานการใหความรู เทคนิค วิธีการในการแปรรูปผลิตภัณฑ ซึ่งจะสามารถชวยใหเกษตรกร
สามารถแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป
องคความรูที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหเกษตรกรผูปลูกกาแฟทราบถึงกระบวนการและ
แนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑในระดับพื้นฐาน สามารถยกระดับผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่
ทันสมัย สอดคลองกับกระแสนิยมของตลาด เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน สามารถจําหนายไปยังตลาดสากล
ลดขอจํากัดทางดานงบประมาณที่ตองใชไปในการพัฒนากระบวนการผลิต ดวยการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดที่จําหนายกรัมละ 1.2 บาท ใหกลายเปน
ผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดในรูปแบบซองดริบที่สามารถจําหนายไดถึงกรัมละ 3.5 บาท โดยมีมูลคาที่เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 34.28
ในสวนของขั้นตอนการตลาดและการขาย การแสวงหาชองทางการขายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนผานกิจกรรมออกรานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของในธุรกิจกาแฟ
จะเปนการสรางการรูจักในตราสินคาใหเกิดขึ้นในกลุมชุมชนคนรักกาแฟ แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ การสรางการ
รับรูถึงชองทางขายที่จะทําใหผูบ ริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑซ้ําไดในชองทางออนไลนเพื่อความสะดวกและ
โอกาสในการสรางฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในยุคปกติใหม อีกทั้งการศึกษารูปแบบ
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ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นและนํารูปแบบของความสําเร็จนั้นมาปรับใชกับการดําเนินงาน
ในกลุมวิสาหกิจชุมชนฯของตน จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยลดระยะเวลาและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองตลาดไดอยางมาก
สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนดังนี้
1. การพัฒนาผลิ ตภัณ ฑทางการเกษตรของกลุ ม วิสาหกิจ ชุมชนที่มี ผ ลิต ภัณฑ ชนิดเดียวกัน หรื อ
ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุมเครืองดื่มจากผลิตผลทางการเกษตร สามารถทําไดโดยใหหนวยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเขามามี บทบาทสํ าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้ งการรักษาระดับมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตในระดับตนน้ํา เริ่มตั้งแตกระบวนการหมักกาแฟที่ตองมีการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิ
ความชื้น คาความเปนกรดดาง ชนิดจุลินทรียในการหมัก เพื่อใหผลผลิตที่ไดมีรสชาติและคุณภาพที่ใกลเคียงกัน
ในทุกรอบการผลิต จนถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑในรูปแบบการจางผลิตกับโรงงานที่ไดมาตรฐานสากล
ในพื้นที่ เพื่อใหงายตอการติดตอประสานงานโดยตองเปนโรงงานที่กําหนดปริมาณขั้นต่ําตอรอบการผลิตนอย
ที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณในการลงทุนใหมากที่สุด
การพัฒนาผลิตภัณฑตามแนวทางวิจัยในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได ตองอาศัยทักษะทางดานการติดตอ
ประสานงาน การคนควาและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมกับการสราง
เครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับหนวยงานภายนอกและกลุมองคกรดานกาแฟไทย เพื่อเปนประโยชนตอ
ทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาดไดในอนาคต
2. การจัดการดานการตลาดและการขายที่สามารถผลักดันใหผลิตภัณฑทางการเกษตรที่พัฒนาได
ตามแนวทางการวิจัยนี้สามารถจําหนายไดจริง คือ เกษตรกรตองสรางการรับรูดานผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นกับกลุม
ลูกคาเปาหมายในชองทางที่มีกลุมลูกคาเปาหมายอาศัยอยู โดยเฉพาะกลุมชุมชนคนรักกาแฟและกลุมคนที่รั ก
การดูแลสุขภาพ โดยตองแสดงจุดเดนสําคัญในดานมาตรฐานกระบวนการผลิต คุณภาพ รสชาติ และรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่มีความงายและสะดวกตอการใชงาน ผานกิจกรรมออกรานแสดงสินคาที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐ
และสมาคมกาแฟไทย อีกชองทางหนึ่งคือการนําสินคาจําหนายในชองทางหนารานของ บริษัท โอกาสฟารม
จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑออแกนิคเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม โดยตองสราง
ตั ว ตนและข อ มู ล ของกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนลงในสื่ อ สั ง คมออนไลน เพื่ อ เป น ช อ งทางให ผู ที่ ท ดลองและซื้ อ
ผลิตภัณฑจากกิจกรรมออกรานประชาสัมพันธสินคาสามารถสั่งซื้อสินคาไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนชองทางใน
การนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหมของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม งบประมาณแผนดิน
พ.ศ. 2565
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