
 

 

 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะสูญพันธุ์
ไป ซึ่งด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดย
พระราชทานให้ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเป็น
จ านวนมากและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดออกเป็น 3 กรอบการด าเนินงาน คือ กรอบการเรียนรู้ กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการ
สร้างจิตส านึกและก าหนดกิจกรรมตามกรอบดังกล่าวขึ้น  8 กิจกรรมหลัก โดยมีพืชอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย กล้วยไม้ ทุเรียน สัก มะเกี๋ยง น้อยหน่าเครือ ชาเมี่ยง มะกิ๊ง ตีนฮุ้งดอย และยางนา จาก
การส ารวจพ้ืนที่ภาคเหนือ พบว่า เป็นพ้ืนที่ปลูกชาเมี่ยงมากสุด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ 
แม่ฮ่องสอน และล าปาง มีพื้นท่ีรวมประมาณ 41,946 ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูก
มากที่สุด คือ 18,060 ไร่ ส่วนมากปลูกในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง เชียงดาว แม่ริม และอ าเภอดอยสะเก็ด 
เมื่อค านวณได้ผลผลิตเมี่ยงเฉลี่ย จ านวน 18,622 ตันต่อปี สร้างรายได้เฉลี่ยมูลค่าถึง 29,360,251 
บาทต่อปี อย่างไรก็ตามแนวโน้มการบริโภคเมี่ยงจะลดลง เนื่องจากกลุ่มคนที่บริโภคเมี่ยงส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้สูงอายุจึงได้รับความนิยมบริโภคที่ลดลง เป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงหันไปปลูกพืชอ่ืน
ทดแทน เช่น กาแฟ อะโวคาโด และเสาวรส แทนการปลุกเมี่ยง 

จากสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวมาท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าชาเมี่ยงในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มี
มายาวนานจนเกิดความกลมกลืนกับระบบนิเวศตามธรรมชาติเนื่องจากชาเมี่ยงจะได้ผลผลิตที่ดีและมี
คุณภาพหากปลูกในพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นการปลูกเพ่ือการบริโภคเนื่องจากชาเมี่ยงมีสารกระตุ้นท าให้
สามารถท างานได้ในระยะเวลาที่นานกว่าปกติและไม่ค่อยรู้สึกหิว หากความนิยมในการปลูกเมี่ยง
ลดลงอาจจะท าให้การปลูกเมี่ยงด้วยวิธีดั่งเดิมสูญหายไปกับคนรุ่นเก่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ควรอนุรักษ์
และมีการศึกษาอย่างละเอียดเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีวิธีที่แตกต่างจากการ
เพาะปลูกเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับวิถีของคนในชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านต้นทุนการผลิตและ
บริบทของพ้ืนที่ตามภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยวิธีดั่งเดิมที่ไม่ท าลายและ
สร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น 

การอนุรักษ์พันธุ์ชาเมี่ยงในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นภารกิจส าคัญในการสร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดยใช้การ
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ด าเนินงานเชิงพาณิชย์เป็นตัวขับเคลื่อนในการส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นย้อนกลับมาให้
ความส าคัญโดยใช้หลักภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ผ่านมาประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชาเมี่ยงให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค ด้วยการศึกษาค้นความคุณประโยชน์ของชา
เมี่ยงเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่น่าสนใจของตลาดในกลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างตรา
สินค้าให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปลูกต้นชาเมี่ยงจะต้องท าไปอย่างควบคู่กันโดยการศึกษาจากภูมิปัญญาเดิมจะท าให้ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาพ้ืนที่ปลูกชาเมี่ยงในต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงในการปลูกปักรักษาพันธุ์ชา
เมี่ยง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

ทางผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนาเข้าสู่ระดับการร่วมค้ากับธุรกิจเอกชน โดยส่งเสริมให้กลุ่มมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการจัดการ การบัญชีและการเงิน การวางแผนการ
ผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการจัดการความรู้แบบมี
ส่วนร่วม เสริมหลักการและแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง 
ต าบลป่าแป๋ มีการจัดการที่ดีสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างมาแสดงความสัมพันธ์ของ
สมาชิกกลุ่ม มีการวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือให้เห็นการไหลของงานอย่างเป็นขั้นตอน และสะท้อน
ถึงวิธีการในการด าเนินงานภายในกลุ่มสมาชิก เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในกิจกรรมการด าเนินงาน 
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีต้นทุนโดยรวมที่ต่ าลง ตลอดจนพัฒนา
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยขจัดหรือช่วยลดทอนปัญหาความยากจนในชุมชนจากการ
มีรายได้เสริมที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสมาชิกมีอยู่ให้เข้าสู่รูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจัดการและเกิดการช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่มอย่างเข้มแข็งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์พันธ์ชาเมี่ยงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

1. ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย  
   ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขอบเขตของประชากรผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     การศึกษาเพ่ือให้ชุมชนได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้าง
ระบบการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต
ชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องใน
การดูแลระบบการจัดการกลุ่มได ้

4. ขอบเขตของช่วงเวลาที่วิจัย   
 ระยะเวลาในการท าวิจัย 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561 ถึง มกราคม 2562) 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  

1. ด้ำนควำมรู้ ด้านความรู้ ชุมชนจะได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การสร้างระบบการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลระบบการจัดการกลุ่มได ้

2. ด้ำนกำรพัฒนำ ผลจากการด าเนินกิจกรรมการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาระบบการ
จัดการกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมส าหรับชุมชน เพ่ือ
รองรับการพ่ึงพาตนเองของชุมชนในการจัดการวิสาหกิจชุมชน อันจะน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
การจัดการที่ยั่งยืน  

3. ด้ำนผลผลิต ได้รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ
การบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ อันจะน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได ้

ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
 การวิจัยการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ
ชุมชนที่เหมาะสม มีการพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และ
เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของกลุ่ม โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
ดังนี้ 
 1. ด้านองค์ความรู้  

1.1 บริบทและศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชา
เมี่ยง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง 
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   

1.3 การจัดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและ
เหมาะสมกับชุมชน  

2. ด้านการพัฒนา 
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2.1 มีการพัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ทราบความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง 
ๆ ในการด าเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงานที่เหมาะสมกับกลุ่ม 
เกิดการการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี  

2.2 มีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชน  
เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

  
แผนกำรบริหำรแผนงำนวิจัยและแผนกำรด ำเนินงำน  
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ (เดือนและพ.ศ.) 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

กค. 
61 

สค. 
61 

กย. 
61 

ตค. 
61 

พย. 
61 

ธค. 
61 

มค. 
62 

1. ศึกษาบริบทและรวมรวมข้อมูล
ของการด าเนินกิจกรรมกลุ่มผูผ้ลิตชา
เมี่ยงในปัจจุบันและทิศทางในการ
พัฒนากลุ่มฯ  

 
 

           
 

2. จัดเวทีชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคดิเกี่ยวกับ 
สภาพปัญหาการด าเนินงานของกลุ่ม
ผู้ผลิตชาเมีย่ง  

           
 
 

 

3. ท าโฟกัสกรุ๊ปเพื่อหาข้อมูล  ในการ
จัดท า SWOT และกลยุทธ์ 

           
 

 
4. ร่วมกับกลุม่น าเอา SWOT ด้าน 
การบริหารของกลุ่มมาเพื่อก าหนด     
กลยุทธ์ส าหรับการบริหาร 

  
 
 
  

        
 
 

 
5. จัดโฟกัสกรุ๊ปเพื่อร่วมก าหนด
แนวทางในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเช่ือมโยงกับ
แผนกลยุทธ์   

   
 
 
  

        
 
 

6. พัฒนารูปแบบของกลยุทธ์ การ
บริหารกลุ่ม  พร้อมทั้งคิดหากิจกรรม
พัฒนากฎระเบยีบรวมทั้งแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์การเรยีนรู ้

             

7. อบรมแนวทางในการพัฒนา
บริหารเพื่อสร้างความไดเ้ปรยีบเชงิ
การแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจแปรรปู
ชาเมี่ยง 

              

8. ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร ที่
น าไปปฏิบตัิเพื่อปรับปรุง หรือ พัฒนา
โดยประเมินจากการด าเนินงาน 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ (เดือนและพ.ศ.) 

กพ 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

กค. 
61 

สค. 
61 

กย. 
61 

ตค. 
61 

พย. 
61 

ธค. 
61 

มค. 
62 

9. สังเคราะห์และถอดบทเรยีน การ
ด าเนินโครงการ 

           
 
 

10. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ จาก
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น 

          
 
 

 
 

11. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ
แก่กลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวิจัย 

            

12. จัดท ารายงานและบทเรียนผล 
การติดตามประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

            

 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การสร้างคุณค่า หมายถึง การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคโดยเริ่มต้นจากการก าหนด
คุณลักษณะ (Attributes) ของสินค้า สร้างจุดเด่น (Features) ให้สินค้าให้ เป็นคุณประโยชน์ 
(Benefits) ของสินค้า และต้องให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคจึงจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าที่น าเสนอนั้นคุ้ม
กับต้นทุนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินที่เสียไป เวลาที่เสียไปและความพยายามที่ต้องเสียไป 

ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล หรือองค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจกรรม และ
หรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีการเรียนรู้และการจัดการร่วมกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรม การผลิต แปรรูป 
การค้า และการบริการ ทั้งนี้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน อันจะน าชุมชนไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมี
การพัฒนาที่ยังยืน 

การบริหารการตลาด หมายถึง การจัดการด้านการวางแผนการตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) การจัดจ าหน่าย(Place) 
และการส่งเสริมการตลาด(Promotion)  
 




