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บทคัดยอ่ 
 

การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมน้ี มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศกึษาและพัฒนารูป 
แบบการทาํบัญชีตน้ทุนและบัญชีครัวเรือนของชนเผา่มง้บา้นแมส่าใหม่ จังหวัด 
เชียงใหม ่และเพ่ือสร้างแบรนดแ์ละพัฒนาสว่นประสม  
ของผลิตภัณฑก์ารตีเงนิปักผา้ และ เขียนลายผา้ของชนเผา่มง้บา้นแมส่าใหม่ จังหวัด   
เชียงใหม่ ดาํเนินการวจัิยโดยใชว้ธีิการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม และการ   
สนทนากลุม่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และ    
โครงการยอ่ยตา่ง ๆ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และ      
คา่เฉล่ีย ผลการวจัิยพบวา่ ชนเผา่มง้เคยเขา้ร่วมอบรมการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกับ  
สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอแมริ่ม แตช่นเผา่มง้ไมส่นใจบันทึกบันทึกบัญชีอยา่งตอ่ 
เน่ือง เน่ืองจากการบันทึกบัญชีท่ีผา่นมาทาํให้เหน็วา่มีการบันทึกรายจา่ยเกือบทุกวัน  
แตก่ารบันทึกรายไดไ้มค่อ่ยมี ดังนัน้นักวจัิยจึงจูงใจให้ชนเผา่มง้ สนใจบันทึกบัญชี  
ครัวเรือน ดว้ยการใชแ้นวคดิเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชนเผา่มง้เกิดความตระหนัก  
ในการใชจ้า่ยเงนิ อีกทัง้มีการออกแบบสมุดบัญชีครัวเรือนท่ีแยกรายจา่ยท่ีไมจ่าํเป็น  
เชน่ คา่เหลา้ คา่บุหร่ี และคา่หวย เพ่ือให้ผูบั้นทึกบัญชีครัวเรือนไดต้ระหนักและลด    
รายจา่ยท่ีไมจ่าํเป็น นอกจากน้ีชนเผา่มง้ บา้นแมส่าใหมอ่าํเภอแมริ่ม จังหวัด   
เชียงใหม่ ไดร่้วมกันพัฒนารูปแบบการจัดทาํบัญชีครัวเรือนโดยเพิม่บรรทัดสรุป 
รายรับประจาํวันและบรรทัดสรุปรายจา่ยประจาํวัน และเพิม่หน้าสรุปรายรับและสรุป 
รายจา่ยประจาํเดือน เพ่ือให้ผูบั้นทึกบัญชีไดท้ราบยอดรวมรายรับและรายจา่ยประจาํ 
วันและประจาํเดือนสาํหรับการพัฒนาบัญชีตน้ทุนของชนเผา่มง้ พบวา่ประธานกลุม่ 
แมบ่า้นผลิตภัณฑผ์า้ลายเขียนเทียน ซ่ึงเป็นชนเผา่มง้ เหน็ความสาํคัญของการแยก  
ขอ้มูลตน้ทุนออกจากคา่ใชจ้า่ยอ่ืน จึงปรับปรุงสมุดรายรับและรายจา่ยประจาํวันท่ีมีอยู่ 
เดิมโดยเพิม่ชอ่ง รายได ้ตน้ทุน คา่ใชจ้า่ยอ่ืน และเงนิสดคงเหลือ 
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ตราสนิคา้ของชนเผา่มง้ บา้นแมส่าใหม่ อาํเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีช่ือวา่     
“ดอยผากลอง” ซ่ึงเป็นช่ือของดอยเกา่แกท่ี่มีช่ือเสยีงดา้นการทอ่งเท่ียวของอาํเภอ 
แมริ่ม จังหวัดเชียงใหมแ่ละเป็นสถานท่ีปลูกกัญชงซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
สนิคา้ของชนเผา่มง้ สาํหรับการพัฒนาสว่นประสมของผลิตภัณฑพ์บวา่ กลยุทธก์าร  
ตลาดท่ีเหมาะสม คือการนําองคค์วามรู้สมัยใหมท่างกลยุทธการตลาด 4.0 ท่ีเน้นการ   
ใชส้ื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสบืคน้ยอ้นกลับ ผสมผสานกับคุณคา่ทางอารมณ์ 
และคุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อยของสนิคา้ในการสร้างยอดขายและสร้างมูลเพิม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยยังคงอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑชุ์มชนมง้ไวส้บืตอ่ไปต 
ภัณฑ์ เน่ืองจากนักทอ่งเท่ียวตอ้งการสนับสนุนสนิคา้ท่ีมีแหลง่กาํเนิดอยา่งชัดเจน 
และเป็นแหลง่ผลิตท่ีแทจ้ริง 
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ABSTRACT 
 

This Participatory Action Research (PAR) aimed to study and         
develop the existing Hmong household and cost accounting making         
them more suitable. Moreover, this research designed to establish brand          
of Hmong product and to progress a marketing strategy that is proper to             
the Hmong community's product. The study instrument for data         
collection were questionnaire and the sub-projects. Statistical analysis        
was frequency, percentage, and means. The result showed that this group           
has known household accounting from Community Development Office.        
Many people of this group did not record their transactions. Because           
they felt frighteningly from the less revenue and the high expense. The            
new Hmong household accounting at Mae Sa Mai Mae Rim District           
Chiang Mai include adding of summary revenue and summary expense          
in daily and in monthly. In addition, this group has separated cost            
account from other expense. The new Hmong cost accounting at Mae Sa            
Mai Mae Rim District Chiang Mai include adding of revenue cost other            
expense and cash balance. 

The brand of Hmong product was “Doi Pha Klong”. Moreover,          
Doi Pha Klong is a famous mountain of Mae Sa Mai Mae Rim District              
Chiang Mai for along time. In addition, The proper Marketing Strategies           
will bring modern knowledge of Marketing 4.0 strategies that focuses on           
the use of social media and traceability, combined with the emotional           
benefit and functional benefit of the product, to increase in sales           
volumes and create value added to the product. While continuing with           
conserving and inheritance wisdom of Hmong community product. 
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