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บทคัดย่อ
การวิ จั ย มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาศั ก ยภาพของชุ ม ชนเกษตรในจัง หวั ดเชี ย งใหม่ และ
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอด
งานวิจัยภาคการเกษตรของชุม ชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เ กิ ดประโยชน์เ ชิง พาณิชย์และสาธารณะ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เ ชิง
ปริม าณจากข้อ มู ล ปฐมภูมิ ของกลุ่ม เกษตรกรที่ เ ข้าร่วมโครงการด้วยความสมั ครใจผ่านองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 ตาบล 4 กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพด้านการต่อยอดภาคการเกษตร
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบในระดับประชมคมอาเซียน อาศัยวิธีการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis และ Diamond Model ของ
Michael E. Porter อ ภิ ป ร า ย ผ ล ด้ ว ย ข้ อ มู ล ส ถิ ติ คื อ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาของโครงการด้วย 6 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรและสามารถหาแนวทางในการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจัง หวั ด
เชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ถึง ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4
กลุ่ ม เกษตรกร พบเพี ยง 1 กลุ่ ม เกษตรกรที่ สามารถพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ ได้ ในช่ วงระยะเวลาในการ
ดาเนินการวิจัย คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหวาน มีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟ
คั่วบดในรูปแบบซองพกพาหรือซองดริป การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
(1) การรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วสาเร็จตามสูตรที่ต้องการจากกลุ่มเกษตรกร (2) นา
เมล็ดกาแฟคั่วสาเร็จตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (3) จัดส่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคั่ว
และตรวจสอบรสชาติแล้วไปยังโรงงานเอกชนเพื่อจ้างบดและบรรจุ อัดก๊าซไนโตรเจนในซองเพื่อ
รั ก ษาคุ ณ ภาพของผงกาแฟจนได้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส าเร็ จ รูป แบบซองพกพา หรื อ ซองดริป (4)
ดาเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนส่งกาแฟที่บรรจุแล้วจัดเก็บในคลังเพื่อรอจาหน่ายต่อไป เมื่อ
ดาเนินการทั้งกระบวนการแล้วเสร็จ กาแฟผงสาเร็จรูปแบบซองพกพา ขนาด ซอง 8 กรัม จานวน
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7,000 ซอง จะมีต้นทุนอยู่ที่ 22.1896 บาท ต่อ 1 ซอง และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรวมทั้งสิ้น
5,350 บาท จ านวนเงินที่ต้องใช้ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ขนาด 8 กรัม จ านวนการผลิตขั้นต่าที่
7,000 ซอง จะมี ยอดเงินที่ ใช้ในการลงทุ นรวมทั้ ง สิ้น 160,677.2 บาท ซึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายที่ ร วม
ภาษีมู ล ค่าเพิ่ ม แล้ว ด้านการก าหนดราคาขายเนื่องกาแฟที่ ผลิตได้จัดอยู่ในหมวดของกาแฟเพื่อ
สุขภาพ ดังนั้นราคาที่เหมาะสมจึงเท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 ซอง โดยอ้างอิงจากราคาขายสินค้าชนิด
เดียวกันในท้องตลาด ซึ่งจะได้กาไรจากการขายสินค้าเท่ากับ 12.8104 บาท ด้านการตลาด เกษตรกร
ควรสารวจตลาด วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกระจายสินค้าไปยัง 3 ช่องทางดังนี้ ช่องทางที่ 1
คือ กลุ่มธุรกิจบริการและจัดเลี้ยงที่มีผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการให้บริการ ช่องทาง
ที่ 2 คือ การประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางที่ 3 คือ
การกาหนดราคาสมาชิกที่สั่งซื้อเป็นประจา เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก
ที่สุด จากการทดลองดาเนินโครงการร่วมระหว่างผู้วิจัยและหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้นานักศึกษาในหลักสูตร ชั้น
ปีที่ 2 ทั้งหมู่เรียน ซึ่งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชากลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 31 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวแทนจาหน่ายกาแฟคั่ว
บดสาเร็จรูปในรูปแบบซองดริป ตรา OKRD COFFEE ผลิตโดย บริษัท โอ เค อาร์ ดี ฟาร์ม จากัด ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟปลอดภัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงโอกาสในการทาตลาดและการขาย แสวงหาช่องทางที่เหมาะสมในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพื่อให้เกษรกรเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถจาหน่ายออกสู่
ตลาดได้จริง จากการดาเนินโครงการดังกล่าวพบว่าแนวทางที่สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถสร้างยอดขายสินค้าได้จริง คือ ช่องทางขายตรงนาเสนอผลิตภัณฑ์
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้อสูง เช่น กลุ่มผู้ที่รักในการบริโภคกาแฟ กลุ่มผู้ที่รักในสุขภาพ และกลุ่ม
ของผู้บ ริห ารหรือ นัก ธุ ร กิ จ ที่ มี ร ายได้สูง โดยต้องมี ก ารนาเสนอเรื่องราวและคุณสมบัติเ ด่นของ
ผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เ ป็นช่องทางในการ
ดาเนินการดัง กล่าว พร้อ มการนาสินค้าออกร้านประสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึง คุณภาพและ
รสชาติที่ดีของผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป
จากการดาเนินโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ถึง 809 ซอง เป็น
เงิน 28,315 บาท ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ทาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้นนี้ มีโอกาสในการจาหน่ายไปสู่ตลาดได้จริง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถส่งต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้อง ในช่องทางที่เหมาะสม ก็จะสามารถสร้าง
ยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้ในที่สุด
หากเกษตรกรปฏิ บั ติ ต ามแนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นงานวิ จั ย นี้ จะสามารถ
ปรับ เปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตรที่มุ่ งเน้นการผลิตสินค้าต้นน้า ไปสู่ก ารพัฒ นาผลิตภัณฑ์ โดยให้
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ลด
ข้อจากัดในด้านเงินทุนที่ต้องใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับแนวคิดจากเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่
การคิดแบบผู้ประกอบการ คือ สามารถผลิตสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นน้า พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์
กลางน้า ส่ง ตรงสินค้าที่ ผลิตได้ไปยังผู้บ ริโภคในขั้ นปลายน้าด้วยการจัดการด้านการตลาดอย่าง
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เหมาะสม ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
สามารถนาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึง กั น หรือ ในชุม ชนอื่ นในจัง หวัดเชียงใหม่ เ พื่อต่อยอดให้เกิ ดประโยชน์เ ชิง พาณิชย์และ
สาธารณะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
คาสาคัญ : การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ การขายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การคิดแบบผู้ประกอบการ
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Abstract
This research aims to study Chiang Mai agricultural communities’ potentiality
as well as ways to improve communities’ agricultural development of in Chiang Mai
as for the improvement of Chiang Mai’ s agricultural sector communities to take
commercial and public advantages under ASEAN Economic Community ( AEC) . This
qualitative research is supported by using the quantitative analysis from primary data
of farmers’ group who voluntarily participated in the project through Local
Government Organizations for 4 districts and 4 farmer’ s groups in total. All of the
participants own the potentiality to improve and develop agricultural sectors in order
to get commercial and public advantages when compared to AEC. This research is
conducted under the participatory action research (PAR), SWOT analysis, and Diamond
model of Michael E. Porter, and results and discussions were statistically calculated,
the average score which is descriptive statistics and the 6 dimensions evaluation
results of the project in order to indicate agricultural communities’ potentiality and
ways to improve agricultural development of communities in Chiang Mai to take
commercial and public advantages under ASEAN Economic Community (AEC).
The results found that only 1 out of 4 farmers’ group owns the agricultural
potentiality to improve their products along the period of the research’ s
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implementation. Farmers’ group who plant Doi Whan coffee have potentiality to
improve their roasted coffee in the form of a bag or a drip bag. The production of
products was done by these methods as follows; (1) Purchasing roasted coffees which
have been through roasting process according to the formula as needed from farmers’
group. (2) Roasted coffees were brought to a coffee specialist for a quality check. (3)
Coffee seeds which have been roasted were delivered for a taste check and then to
a private factory for roasting and packaging processes, compressing nitrogen into
coffee bags for quality maintenance. (4) Asking for Food and Drug Administration (FDA)
No. 4 for a registration request. ( 5 ) Roasted coffee bags were transported into an
inventory to be ready for distribution. When all steps were done, the cost of a roasted
instant coffee bag of 8 grams in total 7,000 bags equals to 22.1896 baht. The expense
for the implementation is 5,350 baht. For the investment amount of money for
products’ improvement of an 8-gram coffee bag, the minimum order quantity (MOQ)
is 7,000 bags. The balance for the investment is 160,677.2 baht which VAT is already
included. In terms of pricing, coffee is categorized as a healthy food so that the
suitable price per 1 is 35 baht according to the same products’ price on the market,
the benefit from selling products is 12.8104 baht. In terms of market, farmers should
be observing the market, analyzing target groups to distribute the products through
these 3 channels as follows; ( 1) Businesses related with catering that coffee is used
as the main service for guests, ( 2 ) Selling products via public relations and social
media, ( 3 ) Take on pricing for regular customers to reach the target groups who
purchase the products as much as possible. The project has been co- operated
between the researchers and entrepreneurship program, Department of Business
Administration, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, 2nd
year students who enrolled in marketing strategy for entrepreneurship course in the
1st semester, 2019 in total 31 students to be roasted instant coffee representatives
(OKRD COFFEE), produced by OKRD Farm Limited Partnership which the products are
guaranteed to be safe and is quite similar to this research’s product. The purpose of
this research is to study marketing and sales opportunities, seeking suitable ways for
target groups to get into products as well as to make the possibility becomes real
that the products could stay active and available in the market. Up to 8 0 9 OKRD
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Coffee bags were sold which could bring 28,315 baht as a profit during July – August,
helping to realize that agricultural products can be further developed and reach the
opportunity to be sold on the market. If farmers develop and present their products
to target groups in suitable ways, raising more profit would become possible.
If farmers follow research’s best practices, they would be able to change their
agricultural systems to be more upstream productivity-oriented as well as cooperating
with external organizations to help supporting farmers’ product innovation, reducing
limitation of cost in production process, applying new concepts of being farmers into
entrepreneurs such as being able to produce upstream products to reach midstream,
delivering products to downstream consumers by the most appropriate marketing
management, developing to exploit commercial and public advantages under AEC,
applying ways to develop the products to further adapt with another agricultural
product which has similar types or even in Chiang Mai’s communities to get the most
out of commercial and public advantages under AEC in the future.
Keyword: To further develop the products, commercial and public advantages,
selling products via social media, applying new concepts of being entrepreneurs

