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1.ประเภทผลงาน 
     ด้านการผลิตบัณฑิต 
           ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
2.บทสรุป (สรุปเนื้อหาส าคัญของงาน ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด) 

การศึกษาและพัฒนาห่วงโซคุ่ณค่าตราสนิค้ากาแฟพิเศษในเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือความ

ได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการคลี่ภาพต้ังแต่ต้นน้้า กลางน้้า 

ปลายน้้า จากห่วงโซอุ่ปทานกาแฟพิเศษน้าไปสูก่ารเพ่ิมมูลค่าเพ่ือประโยชน์ทางการแข่งขันในตลาด

กาแฟคอืการบริหารตราสนิค้ากาแฟพิเศษแบบมีสว่นร่วม โดยมผีู้มีส่วนได้สว่นเสยีในเสน้ทางกาแฟ

พิเศษจ้านวน 24 ราย 3 พ้ืนที่คือ บ้านป่าเหมีย้ง บ้านแม่แจ๋ม (จังหวัดล้าปาง) และบ้านร่มเย็น (จังหวัด

เชียงราย) ตราสนิค้ากาแฟพิเศษอันได้มาจากกจิกรรมการระดมสมองของพืน้ที่กรณีศึกษา  

เอกลักษณข์องพ้ืนที่แบบมีสว่นร่วมเพ่ือเป็นการร่วมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ถ่ายทอดแนวคิดสูก่าร

ออกแบบตราสนิค้า และกระบวนการการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการบรหิารตราสนิค้ากาแฟพิเศษ

ตามรูปแบบและกระบวนการที่ได้จากการศึกษาคือ  B (Brainstorming) D (Designing) S (Sharing)  C 

(Checking) and  P (Perception)  เป็นองค์ความรู้และรูปแบบใหม่การจัดการตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม 

โดยมีการเผยแพร่ผ่านคู่มือการจัดการตราสนิค้าคืนสูชุ่มชนแบบมีสว่นร่วมเพ่ือการมสีัญลักษณ์ ตรา

สนิค้าในรูปแบบเดยีวกันตลอดเสน้ทางกาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน 

 
 
 
 
 
3.ความส าคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”  (ระบุสภาพปัญหา ความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น) 



กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหน่ึงของไทยที่ท้ารายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 3,000 

ล้านบาท โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมาก ท้าให้ความต้องการใช้เมล็ด

กาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วราว  80,000 ตันต่อปี (ศูนย์สารสนเทศ

การเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร: ยุทธศาสตร์กาแฟ 2559-2563) แต่ในขณะเดียวกัน

ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากราคากาแฟที่ตกต้่าเป็นเวลานาน ท้าให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน เช่น ยางพารา ปาลม์น้้ามัน และไมผ้ล โดยพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่

เป็นพันธุ์โรบัสต้าร้อยละ 78 แหล่งปลูกที่ส้าคัญอยู่ในภาคใต้ ส่วนพันธุ์อาราบิก้ามีเพียงร้อยละ 22 

แหล่งปลูกที่ส้าคัญอยู่ในภาคเหนือ จึงท้าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปที่

เพ่ิมขึ้น ท้าให้มีการน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย และภายใต้ความตกลงเขตการค้า เสรีอาเซียน 

(AFTA) ประเทศไทยจะต้องเปิดตลาดให้น้าเข้ากาแฟเสรี โดยลดภาษีน้าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟ

ส้าเร็จรูปเหลอืร้อย 0 ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบตอ่เกษตรกรผู้ผลติกาแฟในประเทศ ผู้ประกอบการแปร

รูปกาแฟไทยอาจจะน้าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ แทนการรับซื้อในประเทศ 

ประเทศคู่แข่งในการผลิตกาแฟของไทย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และ ลาว ซึ่งประเทศ

เหล่าน้ีสามารถผลิตกาแฟที่ให้ผลผลิตสูงกว่าและต้นทุนการผลิตต้่ากว่า การผลิตกาแฟของไทยจึงไม่

สามารถแข่งขันได้ นอกจากน้ีปัจจุบันสวนกาแฟของไทยส่วนใหญ่เป็นสวนผสม ซึ่งเกษตรกรขาดการ

บ้ารุงรักษา ส่งผลให้ผลผลิตต้่า  จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC จึงท้าให้อุตสาหกรรมกาแฟมีความ

จ้าเป็นจะต้องเร่งพัฒนา โดยไทยมีศักยภาพดา้นการแปรรูปและมีศักยภาพในการผลติและส่งออกมาก 

ดังน้ันการพัฒนาในระยะต่อไปจ้าเป็นต้องจัดท้ายุทธศาสตร์กาแฟ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบครบ

วงจรและสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ (Value Chain) บนพื้นฐานของศักยภาพ (Potential) และอัตลักษณ์

ของกาแฟไทย พัฒนารูปแบบการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกาแฟมากกว่าที่ประสบอยู่ รวมถึง

สง่เสริมการการปลูกกาแฟอยู่ไดก้ับผืนที่ป่าอย่างย่ังยืนในพืน้ที่  

กาแฟที่มีความแตกต่างจากกาแฟประเภทอื่น มีแนวทางในการก้าวไปสู่ความแตกต่างที่สร้าง

คุณค่าและมกีารรับประกันคุณภาพของความแตกต่างไม่ว่ามาจากภูมิภาคใดในโลก (Hayden B. Kwast, 

2553) คณะผู้วิจัยได้เร่ิมการพัฒนากาแฟพิเศษด้วยนวัตกรรมการหมัก จัดท้าระบบสารสนเทศ การ

รวมกลุ่มและการบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยฯ การส่งเสริมศักยภาพการ

แข่งขันธุรกิจกาแฟอราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ในการ

พัฒนากาแฟภาคเหนือตอนบนสูก่ารค้ากาแฟพิเศษ โดยเพ่ิมมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ให้แก่กาแฟไทย 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบรหิารตราสินค้ากาแฟพิเศษแบบมีสว่นร่วมจึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึง

ที่น้ามาซึ่งตราสินค้าที่ใช้ร่วมกันเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ความพร้อมในการพัฒนากาแฟพิเศษใน

เสน้ทางกาแฟของภาคเหนือตอนบน 

 



4.วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินการ (ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนและก าหนดเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา) 

วัตถุประสงค์ 

- พัฒนารูปแบบการบริหารตราสินค้าสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารตราสนิค้า

กาแฟพิเศษแบบมีสว่นร่วม 

เป้าหมายการด าเนินการ 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารตราสินค้ากาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน  
- ตราสินค้ากาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน 

 
 
5.กระบวนการด าเนินงาน (ระบวุิธีการ กระบวนการหรือขั้นตอน และเครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีใช้) 

ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าตราสินค้ากาแฟพิเศษในเขตภาคเหนือตอนบนฯ มีวิธีการ

ด้าเนนิการ กระบวนการหรือขั้นตอน และเครื่องมือการจัดการความรูท้ี่ใช้ดังนี้ 

วิธีการด้าเนินการ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ขอ้มูลหลัก (Key informant) เพ่ือน้าข้อมูลวิเคราะห์ห่วงโซคุ่ณค่า และ

ศึกษาตราสินค้ากาแฟพิเศษ (ร่วมกัน) ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ด้าเนินการคัดเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก

ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล 

เป็นหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม และบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกาแฟพิเศษ 

โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจและยินยอมในการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลใน

แบบสอบถาม ประกอบด้วย บ้านป่าเหมี้ยง (วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง) บ้านแม่แจ๋ม 

(นายเลา่ตัว๋ ชัยกุล) และบ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.เชียงราย (วิสาหกิจชุมชนผู้ผลติกาแฟบ้านร่มเย็น)  

2. การวิจัยเชิงปริมาณ ท้าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม 

 
6.ผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุผลความส าเร็จของการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้) 
การด าเนนิการพัฒนาดังน้ี  

การสร้างตราสินค้ากาแฟพิเศษ เป็นการด้าเนินการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูล

ดว้ยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนดังนี ้ 

1. คัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตราสนิค้ากาแฟพิเศษที่มีความเช่ือมโยงกันในเสน้ทางตาม

กระบวนการห่วงโซคุ่ณค่ากาแฟภาคเหนือตอนบน  

2. วิเคราะห์ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในห่วงโซคุ่ณค่ากาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบนโดยใช้ Steep model  

3. ใช้กระบวนการบรหิารตราสนิค้าแบบมีส่วนร่วม (Participatory) ในการด้าเนนิกิจกรรม 



3.1 ขั้นตอนที่ 1 ด้าเนินกิจกรรมด้วยการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์  

3.2 ขั้นตอนที่ 2 ด้าเนินการค้นหา (Disruption) Brand Idea ที่โดดเด่น เป็นการแตกแยก Brand 

Idea ของตนเองออกมา (Disrupt) โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ และออกจากวิธี

ธรรมเนียมปฏิบัติเดมิๆ น้าไปสูก่าร Plot model of branding  

4. น้าเสนอข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาย้อนกลับไปยังกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลตลอดห่วงโซคุ่ณค่า 

5. แบบสอบถามเกี่ยวกับตราสนิค้าตามกระบวนการบรหิารตราสนิค้า 

กระบวนการการด าเนนิกิจกรรม 

 

  ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบรหิารตราสนิค้ากาแฟพิเศษ 

จากภาพอธิบายได้ว่ากระบวนการบรหิารตราสนิค้าพิเศษเร่ิมต้นจากศึกษาบรบิทพืน้ที่ และกลุม่ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือตอนบน  และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมเสน้ทางกาแฟพิเศษภาคเหนือ

ตอนบน และเข้าสู่กระบวนการบริหารด้วยขัน้ตอนดังกล่าวเกดิแนวคิดร่วมกันจากกิจกรรมคือ (B D S C 

P) เร่ิมต้นจากการระดมสมอง 3 พ้ืนที่เป้าหมาย (Brainstorming)  น้าไปสูก่ารออกแบบรว่มกัน 

ศึกษาบริบทพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟ 

ภาคเหนือตอนบน 

เกษตรกรและพื้นทีท่ีส่มัครใจเข้าร่วม

โครงการ “กาแฟพิเศษ” 

เกษตรกรและพื้นที่ที่รับรู้ในเส้นทาง 
“กาแฟพิเศษ”ภาคเหนือตอนบน 

- ระดมสมอง 3 พื้นทีเ่ป้าหมาย (Brainstorming) 

-  ออกแบบรูปแบบตราสินค้ า  กาแฟพิ เศษร่วมกัน 
(Designing) 

- อธิบายรูปแบบตราสินค้าทีต้่องการ ร่วมกนั (Sharing) 

- ตรวจสอบเพ่ือน าไปใช้ (Checking) 

 

B D 
S 

C 

กระบวนการจัดการตรา
สินค้ากาแฟพิเศษ ภาคเหนือ

ตอนบน 

ศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจ 
ในตราสินค้ากาแฟพิ เศษภาคเหนือ
ตอนบน (Perception) 



(Designing)  และอธิบายถึงรูปแบบที่มคีวามตอ้งการร่วมกัน  (Sharing) จากขั้นตอนดังกล่าวคณะผู้วิจัย

น้าข้อมูลต่าง ๆ มาตรวจสอบตามทฤษฎีเพ่ือนา้ไปใช้ (  Checking) จึงไดม้าซึ่งตราสนิค้ากาแฟพิเศษ 

จากน้ันมีการศึกษาความพึงพอใจต่อตราสนิค้า (Perception)  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมาข้างต้น

สามารถวนกลับไปสูก่ารรับรูข้องเกษตรกรตลอดเสน้ทางกาแฟพิเศษ และเมื่อมีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงสามารถด้าเนินการตามวงจรภาพข้างต้น   

 

เครื่องมือการจัดการความรู้  จากกระบวนการการด้าเนนิกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 ด้าเนินกิจกรรมด้วยการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้คือ 

• เวทีเฉพาะกลุม่ (Focus group)  

• การค้นหาสิ่งดีรอบตัวสุนทรยีสาธก (Appreciative inquiring) 

• เวทีสนทนา และสุนทรยีสนทนา (Dialogue)   

ขั้นตอนที่ 2 ด้าเนินการค้นหา (Disruption) Brand Idea ที่โดดเด่น เป็นการแตกแยก Brand 

Idea ของตนเองออกมา (Disrupt) โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ และออกจากวิธี

ธรรมเนียมปฏิบัติเดมิๆ น้าไปสูก่าร Plot model of branding  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้

คือ 

• เวทีเฉพาะกลุม่ (Focus group) 

• เวทีสนทนา และสุนทรยีสนทนา (Dialogue)   

• เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer assist) เป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ประกอบการกาแฟรายอื่น ๆ มา

แลกเปลี่ยนเลา่ประสมการณ์เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ต่อไป 

• มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) น้าผลลัพธ์ที่ปรากฏในตลาดกาแฟที่เกี่ยวกับ

ตราสนิค้ามาเปรยีบเทียบเพ่ือป้องกันการซ้้าซ้อนและลอกเลยีนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนนิงานและประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตราสนิค้ากาแฟพิเศษ 

การสร้างตราสนิค้ากาแฟพิเศษโดยชุมชนมีส่วน น้าไปสูก่ารบริหารตราสินค้าที่ได้ศึกษาไปจาก

กลุ่มผู้ผลิตกาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามชายร้อยละ 68.80 และ หญิง

ร้อยละ 31.30 อายุเฉลี่ยที่ 30-40 ปี กลุ่มกาแฟที่สังกัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงร้อยละ 

62.50 กลุ่มกาแฟบ้านแม่แจ๋ม (ไร่พ่อต๋ัว) ร้อยละ 31.30 และ กลุ่มกาแฟบ้านร่วมเย็น ร้อยละ 6.30 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนคิดเป็น 15,000 – 25,000 บาทตอ่เดอืน   และการศึกษาคุณค่าตราสินค้า “กาแฟ

พิเศษ” พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า “กาแฟพิเศษ” การพิจารณาแบ่งออกเป็น 7 ดา้น 

ดังน้ี 1.ด้านความรู้จักตราสินค้า ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดว้ย (X̅ = 3.94) ซึ่งประกอบดว้ย เมื่อ

กล่าวถึงกาแฟพิเศษ (X̅ = 4.44) และความคุ้นเคยกับตราสนิค้ากาแฟพิเศษ (X̅ = 3.44) 2.ด้านคุณภาพ

ที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดว้ย (X̅ = 4.19) ซึ่งประกอบดว้ย กาแฟ

พิเศษ มีความไม่ธรรมดาหากเปรียบเทียบกับกาแฟทั่วไป (X̅ = 4.06) และกาแฟพิเศษควรมีตราสินค้า

บอกบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเมื่อกลา่วถึงกาแฟพิเศษ (X̅ = 4.31) 3.ด้านภาพลักษณ์

บนตราสินค้า ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วย ( X̅ = 3.94) ซึ่งประกอบด้วย แสดงเป็นภาพ

สัญลักษณ์ของกาแฟพิเศษ (X̅ = 4.06) และแสดงเป็นภาพกาแฟบนตราสนิค้า (X̅ = 4.31) 4.สีที่ปรากฏ

ในตราสินค้ากาแฟพเิศษ ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดว้ย (X̅ = 3.85) ซึ่งประกอบดว้ย สเีขียว (X̅ 

= 3.69) และสน้้ีาตาลเข้ม (X̅ = 4.00) 5.ด้านต าแหน่งของตราสินค้า ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็น

ด้วยอย่างย่ิง ติดมุมล่างขวาของผลิตภัณฑ์ (X̅ = 4.56) 6.ด้านการบริหารตราสินค้า ระดับความ

คิดเห็นโดยรวมเห็นดว้ย (X̅ = 3.41) ซึ่งประกอบดว้ย การสง่มอบตราสนิค้ากาแฟพิเศษไปยังกลุม่ลูกค้า

ทั่วไป (X̅ = 3.38) การส่งมอบตราสินค้ากาแฟพิเศษไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (X̅ = 3.44) และ 7. 

ด้านวิธีการสื่อสารผ่านชื่อ ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยอย่างย่ิง (X̅ = 4.22) ซึ่งประกอบดว้ย 

ช่ือ “กาแฟพิเศษ” (X̅ = 4.06) และช่ือ “กาแฟพิเศษ Arabica Research team” (X̅ = 4.38) สอดคล้อง

กับแนวคิดของ (จินต์จุฑา อิสริยภัทร์,2555) ได้กล่าวไว้ว่า “คุณค่าตราสนิค้า” ที่สมบูรณ์แบบย่ิงขึ้นแต่



งานวิจัยต่างๆ ในเมืองไทยมักนิยมน้า โมเดลของ David Aaker มาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบและวัด

คุณค่าของตราสนิค้าตา่งๆ มีองค์ประกอบหรือสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณค่าอยู่ 5 สว่น (ด้าน) คือ ดา้นการรู้จัก

ตราสนิค้า ( Brand Awareness)  ดา้นความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ( Brand Association) ดา้นความภักดี

ต่อตราสนิค้า (Brand Loyalty ) ดา้นคุณภาพการรับรู้ (Perceived Quality ) และ สนิทรัพย์ประเภทอื่น ( 

Brand Assets )  จากข้อมูลคุณค่าตราสินค้าน้าไปสู่การระดมสมองของพื้นที่กรณีศึกษาในการสร้าง

เอกลักษณ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือกลุ่มลูกค้าเฉพาะถ่ายทอดแนวคิดสู่การออกแบบตราสินค้า และ

กระบวนการจัดการตราสินค้ากาแฟพิเศษภายใต้ B (Brainstorming) D (Designing) S (Sharing)  C 

(Checking) and  P (Perception)  หรือ รูปแบบใหม่การจัดการตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม โดยมีการ

เผยแพร่ผ่านคู่มือการจัดการตราสินค้าคืนสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการมีสัญลักษณ์ ตราสินค้าใน

รูปแบบเดยีวกันตลอดเสน้ทางกาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน สอดคลอ้งกับทฤษฎีความได้เปรียบในการ

แข่งขันที่กล่าวว่า ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งไดด้กีว่า โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Porter, 1985) 

คือ 1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2. การเป็นผูน้้าดา้นต้นทุน (Cost Leadership) 3. การมุ่ง

ตลาดเฉพาะสว่น (Focus) (คู่มือการบริหารตราสนิค้ากาแฟพิเศษ) 

 
7.การเผยแพร่ (ระบุวิธีการท่ีท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี”) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ปัจจัยความส าเร็จ (ระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการ และทรัพยากร ท่ีสนับสนุนให้งานประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์) 
ด้านบุคลากร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา 

 อาจารย์คงศักด์ิ  ตุ้ยสบื 



กลุ่มผู้ประกอบการกาแฟพิเศษภาคเหนอืตอนบน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง จ้านวน 2 หมู่บ้านที่มีการปลูกกาแฟ   

แปรรูปเป็นผลผลติในพ้ืนที่ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกาแฟพิเศษ มีความพร้อมในการ

ใช้ตราสนิค้ากาแฟพิเศษรว่มกันทั้ง 3 พ้ืนที่ แบ่งเป็น บ้านป่าเหมีย้ง บ้านแม่แจ๋ม บ้านร่มเย็น  

ด้านความต่อเนื่องการด าเนนิการวิจัย 

จากโครงการวิจัยในปี 2560 ได้สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มเพ่ือเข้าสู่กระบวนการห่วง

โซ่คุณค่ากาแฟพิเศษไว้แล้วจากโครงการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟป่าคาสันติสุข กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางใหม่ (ดอยลังกา) กลุ่มสหกรณ์กาแฟปางม่วง กลุ่มวิสาหกิจกาแฟแม่แจ๋ม         

กลุ่มวิสาหกิจกาแฟป่าเหมีย้ง 

 
 
9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป (ถ้ามี) 
ปัญหาและอุปสรรค 
 - สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูล และการเผยแพร่องค์ความรู้แบบ Focus group  
 
10.เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
จินต์จุฑา อิสริยภัทร์.2555.การสร้างตราสนิค้า. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สบืค้นจาก  

utcc.issariyapat.com 

ยุทธศาสตร์กาแฟ 2559-2563, กองนโยบายและแผน. สบืค้นที่ www.plan.psru.ac.th 

Hayden B. Kwast. 2006. Coffee Legends: The Founding of Lloyd’s of London สืบค้นจาก  
https://www.olamspecialtycoffee.com/blog/author/HaydenKwast.html 
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