
 

 

 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะการวิจัย 

 

 การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
อนุรักษ์พันธุ์ชาเมี่ยงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยการศึกษาการพัฒนาและปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 การศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในเขตต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ
ของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสารธารณะสุข รวมทั้งภาคเอกชนที่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาใช้การเจาะลึกเนื้อหา ปัญหา และข้อคิดเห็น เพ่ืออธิบายและน าไปประกอบ
ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยอาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามกิจกรรม จากการจัดสนทนากลุ่ม (Group discussion) การระดมสมอง
ด้วย METAPLAN โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ผลิตชา
เมี่ยงในเขตต าบลป่าแป๋ 

สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ “ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เมี่ยงพ้ืนเมือง” 

กิจกรรมการจัดเวทีเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในการหารือร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ “ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เมี่ยงพ้ืนเมือง” 

2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 
กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม

ด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาในการผลิตเมี่ยงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการและ
ชาวบ้านในการหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตชาเมี่ยงในพ้ืนที่ 

3. การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จัดการทรัพยากรชุมชน 
ชาเมี่ยงในเขตต าบลป่าแป๋ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีการปลูกตั้งแต่ดั้งเดิม และมีการสืบ

ทอดการเขตกรรมมาจนถึงปัจจุบัน ชาเมี่ยงจึงมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ โดยปกติแล้วชาเมี่ยงจะ
มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 10-15 เมตร แต่ในเขตพ้ืนที่ป่าแป๋ชาเมี่ยงจะถูกเกษตรกรตัดแต่งให้เป็นพุ่มสูง
ประมาณ 1.0-1.5  เมตร เพ่ือสะดวกในการเก็บใบชาเมี่ยง ชาเมี่ยงเป็นพืชกึ่งร้อน สามารถ
เจริญเติบโตและปรับตัวเองได้ดีในเขตพ้ืนที่สูงทางบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่สูงกว่า
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ระดับน้ าทะเล 200-2,000 เมตร ความลาดชันไม่ควรเกิน 45 องศา อากาศเย็นประมาณ 25-30 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณความต้องการน้ าฝนอยู่ ในช่วง 
1,500 – 2,500 มิลลิเมตร ประกอบด้วยชา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม (Camellia sinensis var. 
Assamica) กลุ่มพันธุ์ชาจีน (Camellia sinensis var. Sinensis) กลุ่มพันธุ์ชาเขมร (Camellia 
sinensis var. Indo-china)  

4. ศึกษารูปแบบการขยายพันธุ์จากแปลงปลูกชาเมี่ยงของเกษตรกร 
4.1 วิธีการขยายพันธุ์ชาเมี่ยง จากการส ารวจพ้ืนที่ป่าชุมชนในพ้ืนที่พบว่า เกษตรกรไม่

นิยมในการขยายพันธุ์ชาเมี่ยง โดยอาศัยเฉพาะผลผลิตจากต้นชาเมี่ยงที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ จากการ
ท าการศึกษารูปแบบการขยายพันธุ์ชาเมี่ยงที่เกษตรกรบางรายเคยด าเนินการมาจะเป็นการขยายพันธุ์
ตามความรู้ด้านการเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงในเขตพ้ืนที่ต าบลป่าแป๋ส่วนใหญ่มีการ
ขยายพันธุ์ชาเมี่ยง 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการเพาะเมล็ด 2) วิธีการขยายพันธุ์โดยการปักช า 3) การ
ขยายพันธุ์จากการขุดเก็บต้นกล้าในแปลงปลูก 

4.2 การสร้างโรงเรือนผลิตและเก็บรวบรวมต้นกล้าพันธุ์ชาเมี่ยง เนื่องจากชาวบ้านใน
ชุมชนป่าแป๋มีพ้ืนที่ในการปลูกชาเมี่ยงเป็นจ านวนมาก ดังนั้นทางโครงการฯ จึงได้ขอความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนป่าแป๋วิทยา เพ่ือเป็นโรงเรียนน าร่องในการผลิตและรวบรวมกล้าพันธุ์ชาเมี่ยง โดยเป็น
การสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ในการสานต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมชาเมี่ยงให้คง
อยู่ในพ้ืนที่ต่อไป โดยผลการด าเนินงานทางคณะท างานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงครูและ
นักเรียนได้ร่วมกันรวบรวมต้นกล้าได้เป็นจ านวน 1,500 ต้น เพ่ือเป็นต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมปลูก
จิตส านึก และขยายผลไปยังโรงเรียนในเขตการดูแลของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ต่อไป 

4.3 กิจกรรมการปลูกจิตส านึกในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรชาเมี่ยง เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกับทางโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นหนึ่งใน 2,500 แห่ง ที่เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่อยู่ในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีก
ทั้งให้นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนร่วมในการปลูกต้นชาเมี่ยงจ านวน 1,000 ต้น ใน
พ้ืนที่ของ รร.ป่าแป๋วิทยา เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นพันธ์ุชาเมี่ยงอย่ างต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป 

4.4 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมชาเมี่ยงร่วมกับโรงเรียน
ป่าแป๋วิทยา ทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมสรุปผลการด าเนินโครงการกับทางโรงเรียน
ป่าแป๋วิทยา โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และได้
แนวทางการขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

5. แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
5.1 แนวโน้มทางการตลาด ส าหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรในอีก 1-2 ปี

ข้างหน้านั้นคาดว่าน่าจะขยายตัวได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-10 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางการ
ตลาดหลายๆปัจจัย อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ต่างๆ การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและพ้ืนที่การจ าหน่ายให้กว้างขึ้น และการเพ่ิมความหลากหลาย
ของสินค้าทั้งในด้านของรสชาติ ขนาดบรรจุ และด้านราคา เป็นต้น ประกอบกับกระแสความใส่ใจใน
สุขภาพของผู้บริโภคท่ียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะส่งผลให้เครื่องดื่มชาสมุนไพรเติบโต 

5.2 ตลาดเป้าหมาย ตลาดเป้าหมาย คือ ผู้ชื่นชอบดื่มชา และนักท่องเที่ยว   
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5.3 สภาพการแข่งขัน ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ผลิตชาสมุนไพรทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่
จ านวนมากกว่า 200 รายซึ่งในจ านวนนี้ก็มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนมากอยู่ เพียงไม่กี่
รายเท่านั้น อาทิเช่น บริษัท อิชิตัน บริษัท โออิชิ บริษัท Unsilver เป็นผู้ผลิตชาเขียวและชาสมุนไพร
พร้อมดื่ม บริษัท เรนอง ที บริษัท สุวิรุฬชาไทย เป็นผู้ผลิตใบชาอบแห้ง อีกทั้งยังมีผู้ผลิตรายย่อยซึ่งจะ
ผลิตและจ าหน่ายในตลาดอีกระดับหนึ่ง หรือผลิตเพ่ือขายในท้องถิ่นหรือขายเพียงในจังหวัดต่างๆ
เท่านั้น เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสภาวะการแข่งในอุตสาหกรรมชาสมุนไพรที่จะส่งผล
กระทบต่อกิจการนั้นน้อยมาก เนื่องจากกิจการของกลุ่มฯนั้นจะเจาะกลุ่มตลาดขนาดเล็ก  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่ มีความแตกต่างจากท้องตลาด จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งไม่มาก การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (New Entrants) 

  จากการที่อุตสาหกรรมนี้มีลักษณะกระจัดกระจาย (Fragmented) ซึ่งเกิดจากการที่
ตลาดมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็นจ านวนมาก ในการเข้ามาของคู่แข่ง (Barrier to 
Entry) ค่อนข้างจะสูง เนื่องจากไม่ ต้องใช้เงินทุนมาก และไม่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับกระแสความนิยมเครื่องดื่มสมุนไพรมีเพ่ิมมากขึ้นใน
ขณะนี้ จึงเป็นเหตุให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ในธุรกิจนี้ ผลคือท าให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง
และอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาช่วยในการแข่งขันอันเป็นเหตุให้ต้นทุนสูงขึ้น 

5.4 คู่แข่งขัน ประกอบด้วย คู่แข่งขันทางตรง คือผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
ต่างๆทั้งในรูปแบบอบแห้งและพร้อมดื่ม ด้านคู่แข่งทางอ้อม คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ทดแทนการ
บริโภคชาสมุนไพรได้ เช่น น้ าดื่ม กาแฟ น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ของกลุ่มบ้านปางมะกล้วย 

มีเครื่องดื่มสมุนไพรชาเมี่ยงม่อนนางเกตุ อยู่ในหมวดเครื่องดื่ม โดยเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นจาก
กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไปที่น าสรรพคุณทางยาก าหนดเป็นจุดขาย นอกจากนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย 

2) ด้านราคา (Price) ส าหรับราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิ และมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ เครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยง ขายปลีก 120-1,000 
บาท ราคาขายส่ง 80- 700 บาท 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส าหรับช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
เมี่ยงตราม่อนนางเกตุ มีช่องทางหลักช่องทางเดียว ได้แก่ ขายเฉพาะในตลาดในประเทศ โดยขายส่ง
ให้พ่อค้าคนกลางในประเทศ และขายปลีก/ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนาง
เกตุ ใช้วิธีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสม่ าเสมอและมีการโทรศัพท์หรือ LINE สอบถาม
กับลูกค้าอยู่เสมอ อีกท้ังการลดราคาส าหรับลูกค้าเดิมท่ีซื้อสินค้า 
 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตชาเมี่ยง 
นักวิจัยได้มีการจัดประชุมจากการน าผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบและการ

วิเคราะห์ตลาด มาใช้ในการพัฒนากลุ่มบ้านปางมะกล้วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปชาเมี่ยงตรา
ม่อนนางเกตุ ได้มีการวิเคราะห์แบรนด์ของกลุ่มเพ่ือใช้ในการท าตลาดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ซึ่งการประชุมครั้งแรกได้มีการใช้ตราสินค้าคือ เมี่ยงนางเกตุ แต่เมื่อมีการ
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ทดสอบทางการตลาด ได้มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ซื้อ จึงได้เปลี่ยนเป็น ชาม่อนนาง
เกตุ  

อภิปรายผลการวิจัย 
การสร้างองค์ความรู้การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์กลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตรา

ม่อนนางเกตุ เพ่ือพัฒนาตัวแบบของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนวทางการสร้างคุณค่า (Value 
creation) ด้วยกระบวนการจัดท าโมเดลธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจชุมชน มีหลักดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
ตราม่อนนางเกต ุ

จากการศึกษากระบวนการจัดท าโมเดลธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มเกษตร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานด้านการผลิตและด้านการตลาดของกลุ่ม แสดงดัง
ตารางที่ 5.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1 ผลวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารการด าเนินงานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่ม
เกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1) สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก

วิทยาศาสตร์ 
2) สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน 
3) วัตถุดิบที่ใช้มีการรับจากมาตรฐาน GAP 

1) กลุ่มมีความรู้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตน้อย 
2) ขาดการบริหารกลุ่มที่เป็นระบบ สินค้าที่ผลิต

ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน 

โอกาส อุปสรรค 
1) พ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงมี

นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว ซื้อหาสินค้าเป็นของ
ฝากอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่
เครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยงอาจเป็นสินค้า
ที่มีความต้องการ 

2) มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนในเรื่องการรับรอง
มาตรฐานการสินค้า 

3) มีสถาบันการศึกษาส่งเสริมการตลาด 

1) สินค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 
2) ทัศนคติและความเชื่อของการใช้สารเคมีใน

การปลูกชาทั่วไปของผู้บริโภคอาจมีผลท าให้
ผู้บริโภคมีความกังวลหรือไม่แน่ใจในวัตถุดิบที่
น ามาใช้ 

 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนาง
เกตุ พบว่า กลุ่มมีความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การขยายตลาดได้กว้างขึ้น 
แต่ยังคงต้องท าการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในด้านการตลาดและการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุนทรารักษ์ 
สุทธิจันทร์ และ เมธา สุธีรโรจน์ ในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
มีความต้องการในการได้รับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการบริหารด้านการผลิตและ
การตลาดเพ่ือเสริมศักยภาพไปสู่การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในระดับอาเซียนซึ่งสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ Sigalas, Economou, and Georgopoulos ที่ได้ศึกษาเงื่อนไขการแข่งขัน การ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและต าแหน่งของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

 

2. การจัดท าแผนโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
ส าหรับแผนโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ  ใน

ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถวิเคราะห์โดยใช้ Lean Model Canvas ซึ่งมี 9 
องค์ประกอบ ได้แก่ ก าหนดกลุ่มตลาดของลูกค้า ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า คุณประโยชน์/
คุณค่าที่โดดเด่นของสินค้า ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รายได้หลัก โครงสร้างต้นทุนในการส่งคุณค่าทั้งหมด ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของกิจกรรม และความได้เปรียบที่โดดเด่น โดยรายละเอียดการสังเคราะห์แผนโมเดล
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ดังนี้ 

1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments: CS) 
 กลุ่มลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ คือ กลุ่มคนชื่นชอบ

ดื่มชาร้อยละ 60 และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 20 กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 20 

2) คุณประโยชน์/คุณค่าที่โดดเด่นของสินค้า (Value Proposition: VP) 
 เครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยง ของกลุ่มผู้แปรรูปชาเมี่ยงมีคุณประโยชน์หรือคุณค่าที่โดด

เด่น คือ ใช้รับประทานเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นกับร่างกาย ใช้รับประทานกับอาหารว่ างประเภทอ่ืนได้ 
และใบชาเมี่ยงที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบได้รับมาตรฐาน GAP  

3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Channels: CH) 
 ช่องทางการน าเครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยง ไปวางจ าหน่ายในตลาด ได้แก่ ร้านค้าของ

ตัวแทนจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้านกาแฟ และการออกบูธแสดงสินค้าในงานต่างๆ  
4)  การสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้า (Customer Relationships: CR) 
 การสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้าของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ การสอบถาม

โดยตรงกับลูกค้า และการติดตามสอบถามผ่านทางโทรศัพท์กับลูกค้า 
5) รายได้หลัก (Revenue Streams: RS) 
 รายได้หลักของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุมาจากการขายผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงคิด

เป็นร้อยละ 100 โดยขนาดและราคาของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ขายในลักษณะเป็นกล่อง 
ขนาด 11 กรัมบรรจุ 10 ชิ้น ราคา 100 บาท 

6) ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (Key Resources: KR) 
 ด้านทรัพยากรหลักของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุประกอบด้วย 

ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน เตาอบ โรงเรือน อุปกรณ์การผลิตส าหรับผลิตชาเมี่ยง และแรงงานใน
ครัวเรือน ส่วนทรัพยากรที่ต้องมี ได้แก่ เงินทุน ซึ่งประกอบด้วย กู้ยืมร้อยละ 80 และเงินทุนกลุ่มร้อย
ละ 20 ชาเมี่ยง ใบ และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ 

7) กิจกรรมหลักของธุรกิจ (Key Activities: KA) 
 ส าหรับกิจกรรมหลักเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่ การแปรรูปจากชาเมี่ยง การพัฒนารสชาติ

เครื่องดื่ม และจ าหน่ายสินค้าเองและขยายช่องทางการจ าหน่าย 
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8) พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP) 
 ส าหรับพันธมิตรหลัก คือ กลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตจากชาเมี่ยงและหน่วยงานภาครัฐที่ 

เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการตลาด 
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure: CS) 

 ต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ  ที่ใช้ในการผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรจากชา ประกอบด้วย ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 40 และค่าวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 40 (แสดงดังภาพที่ 4.20) ทั้งนี้ เงินทุนที่ใช้มาจาก
เงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมและเงินทุนส่วนตัว รวมถึงจากการสนับสนุนหน่วยงานทางภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา 

โดยโมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตรา
ม่อนนางเกต ุโดยใช้ Lean Model Canvas แสดงดังภาพที่ 5.1 

 
 

คู่ค้าหลัก/
พันธมิตร (KP) 
-  ร้านตัวแทน
จัดจ าหน่าย 
-  หน่วยงาน
ภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการตลาด 

กจิกรรมหลักของ
ธุรกิจที่ต้องท าเพ่ือ
ขับเคลื่อนธุรกิจ (KA) 
- แปรรูปผลผลติชาเมี่ยง
จากพ้ืนท่ีชุมชน 
- พัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม
สมุนไพรจากชาเมีย่งไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน  
-  ติดต่อกับตัวแทนจดั
จ าหน่ายที่ต้องการสินค้าเพือ่
วางขายตามสถานท่ีต่างๆ 

คุณประโยชน์/คุณ
ค่าที่โดดเด่นของ
สินค้า (VP) 
- รับประทานเพื่อเพ่ิม
ความอบอุ่นกับ
ร่างกาย  
- ส าหรับรับประทาน
กับอาหารว่างประเภท
อื่นได้  
-  ใช้เป็นวัตถุดิบไดร้ับ
มาตรฐาน GAP 

การสร้างความสัมพันธ์ดี
กับลูกค้า (CR) 
-  การสอบถามโดยตรงกับ
ลูกค้า  
-  การติดตามสอบถามผา่นทาง
โทรศัพท์กับลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
(CS) 
-  กลุ่มคนช่ืน
ชอบดื่มชาร้อย
ละ 80 
-  กลุ่มนักท่อง 
เที่ยวท่ีเข้ามา
เที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 
กลุ่มนักท่อง 
เที่ยวชาวจีนร้อย
ละ 10 และกลุม่
นักท่องเที่ยว
ไทยท่ีร้อยละ 10  

ทรัพยากรหลักของ
ธุรกิจ (KR)   
- ที่ดิน เตาอบชาเมี่ยง  
โรงเรือน อุปกรณ์การผลติ
แปรรูปชาเมีย่ง อุปกรณ์
การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร 
และแรงงานในครัวเรือน 
- ทรัพยากรที่ต้องมี ได้แก่ 
เงินทุน ซึ่งประกอบด้วย 
กูย้ืมร้อยละ 80 และเงินทุน
กลุ่มร้อยละ 20 ชาเมี่ยง 
และอุปกรณ์บรรจุภณัฑ ์

ชอ่งทางการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า (Channels: CH) 
-  ร้านค้าของตัวแทนจัด
จ าหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
-  ร้านกาแฟในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ่
-  การออกบูธแสดงสินคา้ใน
งานต่างๆ 

โครงสร้างต้นทุนในการส่งคุณค่าทั้งหมด (Cost 
Structure: C$) 
- ต้นทุนท่ีใช้โดยประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดต้นทุน 

ประกอบด้วย แรงงาน ร้อยละ 20 เครื่องจักร ร้อยละ 10 และ
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 70  

-  เงินทุนท่ีใช้มาจากเงินทุนท่ีใช้มาจากหน่วยงานทางภาครัฐ 
ธนาคารและระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่ม 

 รายได้หลัก (Revenue Streams : R$) 
- รายได้หลักมาจากการขายเครื่องดืม่สมุนไพรจาก ร้อย

ละ 100  
- ขนาดและราคาของบรรจุภณัฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร

ผลิตภณัฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุขายในลักษณะเป็น
กล่องบรรจุ 10 ช้ิน ขนาด 110 กรัม ราคา 300 บาท 

-   คาดการณ์ก าไร ร้อยละ 20 ต่อป ี   
 

ภาพที่ 5.1 Lean Model Canvas ของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
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 จากการวางแผนโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 
พบว่า ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มฯ มีความพร้อมในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิชากร เกสรบัว ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพแข่งขันทางการตลาด
ส าหรับ ผู้ประกอบการรายใหม่ (ประเภทเครื่องจักสาน) ในตลาดอาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรท านาข้าวบ้านบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ที่พบว่า การส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ควรส่งเสริมทั้งเชิงรุก เช่น การออกงานแสดง
สินค้าระดับประเทศ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย การขยาย
ตลาดโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมกลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ การปรับปรุงตราสินค้าให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ศึกษาและวิเคราะห์รสนิยมของผู้บริโภค แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Christian Felzensztein and Eli Gimmon ที่พบว่า การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันใน
ตลาดโลกของการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแซลมอนในประเทศชิลีที่ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์
การลดความใช้จ่ายมากกว่า 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1.  บทสรุปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ มีปัญหาในด้านการก าหนด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งส่วนมากยังไม่ได้รับมาตรฐานทางการค้า ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การผลิตที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างจุดขายให้สินค้าด้วยการน าทุนวัฒนธรรมที่
สื่อถึงท้องถิ่นเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน   

1.2 ควรส่งเสริมให้น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตสินค้าและ
สร้างมาตรฐานสินค้า จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การผลิตและกลุ่มลูกค้า
ใหม่ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุที่
เปลี่ยนแปลงไป  

1.3 ควรมีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ให้เป็น
นักการตลาด เน้นการสร้างจุดขายของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างเกณฑ์การรับรองสินค้าโดยพาณิชย์
จังหวัด (ต้นน้ า) อุตสาหกรรมมีมาตรฐานในการผลิต (กลางน้ า) แล้วใช้ตลาดออนไลน์ ไกลเป็นใกล้ ยาก
เป็นง่าย (ปลายน้ า) โดยภาครัฐหรือจังหวัดควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ท าตลาดออนไลน์ (Digital 
Marketing) เพ่ือสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มค้าปลีกได้มากขึ้น และลดต้นทุนการค้าส่ง การเชื่อมโยงของ
ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับการท่องเที่ยว  
 

2.  ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการท่องเที่ยวในแต่

ละท้องถิ่น เพ่ือเกลื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก 
2.2 ควรท าการศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือลดต้นทุนของการกระจายสินค้า เป็น

แนวทางการสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ  
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ผลส าเร็จของการวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยในครั้งนี้ น าไปสู่การเตรียมพร้อมองค์ความรู้ด้านการ
บริหารธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อน
นางเกตุ ด้วยกระบวนการจัดท าโมเดลธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจภายใต้แนวคิดการ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ  ได้องค์ความรู้ด้านการ
บริหารธุรกิจจากการจัดการแผนโมเดลธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน ต่อการเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เข้ามา
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ 

2. จากการที่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ  ได้รับองค์ความรู้
ทางด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตรา
ม่อนนางเกตุบางรายน าเอาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการยกระดับขีดความสามารถ ถือว่าเป็นตัว
แบบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง โดยการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการขยายช่องทางการตลาดท าให้เกิดศักยภาพในการต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจ
ในระดับท่ีสูงต่อไปได ้ 

 




