
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 

 บา้นมง้ แม่สาใหม่ ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณหุบ
เขาใกลห้้วยสายเล็ก ๆ มีหุบเขาลอ้มรอบ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,000 เมตร มียอดเขาสูงสุด 1,400 เมตร 
พื้นท่ีส่วนใหญ่จะลาดชนั มีพื้นท่ีราบนอ้ย สภาพป่าจะเป็นป่าดิบเขา และป่าก่ึงเบญจพรรณ  ส่วนเส้นทางท่ี
สามารถเขา้ถึงหมู่บา้นไดต้ลอดฤดูกาลมีเพียงเส้นทางเดียว คือ เส้นทางแยกจากทางหลวง   สายแม่ริม-สะเมิง 
ตรงบริเวณวดับา้นโป่งแยงนอก  โดยระยะทางจากทางแยกถึงหมู่บา้น 7 กิโลเมตร และจากทางแยกเขา้สู่ตวั
เมือง 22 กิโลเมตรหรือชุมชนอยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร ดงัภาพท่ี 1.1 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีบา้นมง้ แม่สาใหม่ ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมา (https://www.google.co.th/maps/dir/18.8067245,98.9857254/บา้นแม่สาใหม่) 

 ชนเผา่มง้เขา้มาในพื้นท่ีเม่ือปี  2484  ณ โดยตั้งถ่ินฐานช่วงเร่ิมแรก ณ บา้นแม่สาเก่า ต่อมาในปี 
2508 ไดย้า้ยลงมาตั้งยงับา้นแม่สาใหม่  ปัจจุบนัมีจ านวนประชากร 1,074 คน ประกอบดว้ยชาวมง้ 2 กลุ่ม คือ 
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มง้ลายและม้งขาว มีวิถีการด ารงชีวิตท่ีคล้ายกัน อาทิ ประกอบอาชีพเกษตรโดยพืชเกษตรกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและรายไดดี้แก่ชุมชน คือ พืชเมืองหนาว ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี   แครอท ผกักาดหอมห่อ กระเทียมตน้ 
มนัฝร่ัง ผกักาดขาวปลี และหอมญ่ีปุ่น ส่วนไม้ผลท่ีส าคญั ได้แก่ ล้ินจ่ี ซ่ึงแทบทุกครัวเรือนจะปลูกเป็น        
พืชเศรษฐกิจของชุมชน แต่จะมีวฒันธรรมและพิธีกรรมท่ีต่างกนั อาทิ เคร่ืองแต่งกาย แต่ปัจจุบนัการแต่งการ
ของชุดประจ าเผ่าของแต่ละกลุ่มจะมีเอกลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั คือสวมใส่ผา้ก ามะหยี่สีเขม้ ตกแต่งดว้ยผา้ปัก
ลวดลายต่าง ๆ ผูห้ญิงนิยมใส่กระโปรงบานมีจีบ  มีผา้ส่ีเหล่ียมผืนยาวปักลวดลาย ปิดรอยผา่หนา้หลงั ศีรษะ
โพกผา้สีด า ส่วนผูช้ายสวมเส้ือแขนยาว ชายเส้ือระดบัเอว กางเกงทรงจีนและเขม็ขดัเงิน ดงัภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.2 การแต่งตวัและอตัลกัษณ์ของชนเผา่มง้ 
  

 นอกจากน้ี ชุมชนบา้นแม่สาใหม่ ยงัมีพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง

ชาวมง้ และท่ีส าคญัคือ งานทอผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ การน าเอาผา้ทอจากใยกญัชง ท่ีเป็น

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัจ าหน่ายและเปิดใหช้มคลา้ยเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ดงัภาพท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 การตากเส้นใยกญัชงส าหรับน ามาทอเป็นผลิตภณัฑข์องชนเผา่มง้ แม่สาใหม่  
  
 ดงันั้นบา้นของชนเผ่ามง้จึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเยี่ยมชมวิถี

ชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิม พร้อมกบัธรรมชาติท่ีเเสนจะงดงามของหมู่บา้น  โดยลกัษณะของบา้นเเต่ละหลงัใน

หมู่บา้นจะยงัคงเป็นบา้นไมเ้เบบดั้งเดิม โดยจะมีบางหลงัท่ีสร้างดว้ยคอนกรีต ซ่ึงชุมชนแม่สาใหม่นั้นถือวา่

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ท่ีประกอบไปด้วยชาวมง้สองกลุ่ม คือ มง้ลายและมง้ขาว โดยคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตเเบบ

ดั้ งเดิมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ และยงัคงมีชีวิตแบบเก่าให้เห็น เช่น การท าข้าวซ้อมมือ 

การละเล่น เคร่ืองมือยงัชีพ และหัตถกรรมต่าง ๆ และชมอาคารวฒันธรรมชุมชนท่ีจดัแสดงภาพประวติั

หมู่บา้น เคร่ืองมือในการท าผา้ใยกญัชง ทั้งยงัมีศูนยว์ฒันธรรม และพิพิธภณัฑท์อผา้ใยกญัชง ดงัภาพท่ี 1.4 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.4 เส้นใยกญัชง วธีิการทอผา้ใยกญัชงของชนเผา่มง้ แม่สาใหม่  
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  ส่วนสถานท่ีตั้งในชุมชนท่ีถือวา่เป็นทุนทางสังคมของชุมชน ซ่ึงจะแสดงถึงสถานท่ีส าคญัของ
ชุมชน ท่ีถือวา่เป็นทุนทางสังคมท่ีสร้างเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัชุมชน ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 1.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5 สถานท่ีส าคญัของชุมชนบา้นแม่สาใหม่ 

 นอกจากน้ี บา้นมง้ แม่สาใหม่ เป็นหน่ึงในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมกบัการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งหน่ึงของเชียงใหม่ โดย
นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชนเผา่มง้ ซ่ึงจุดท่ีน่าสนใจ
อย่างมากจะเป็นวิธีสร้างงานศิลปหัตถกรรมของคนชุมชนนั้ น ทั้ งผ ้าท่ีน ามาทอก็จะเป็นผา้ใยกัญชง            
ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของชาวมง้ท่ีสืบทอดกันมานานหลาย ชั่วคน และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว      
ในการซ้ือหาไปเป็นของฝากอยา่งมาก ตามความเช่ือท่ีวา่ตน้ไมจ้ะปกป้องคุม้ครองหมู่บา้นชนเผา่มง้ในไทย 
ซ่ึงชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิถีชีวิต ความเช่ือ และจิตวิญญาณท่ีเขม้ขน้ อยา่งเช่นการตี
เงินปักผา้และ เขียนลายผา้ ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในเร่ืองความประณีตและสวยงาม ปัจจุบนัการ
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อนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิม ก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และมีแนวโน้มมากข้ึน ดงันั้นจึง
เป็นโอกาสในการสร้างเอกลกัษณ์และตราสัญลกัษณ์สินคา้ทางวฒันธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้
เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

  อย่างไรก็ตามจากการส ารวจข้อมูลและบริบทชุมชนบ้านแม่สาใหม่  พบปัญหาและ             
ความตอ้งการของชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ คือ ประชากรพื้นท่ีเพิ่มแต่มีพื้นท่ีท ากินเท่าเดิม ปัญหาการยา้ยถ่ิน 
จะเหลือผูสู้งอายุอยูท่ี่บา้น ชุมชนตอ้งการอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้นหมู่บา้นแก่ผูสู้งอายุ และเป็นการดึงดูด
ใจให้คนรุ่นใหม่ไดก้ลบัมาประกอบอาชีพท่ีบา้นเกิด และตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือดา้นจ าหน่ายสินคา้
สินคา้ชุมชน และอยากไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย   

 1. เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของชนเผ่ามง้ 
บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้
ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

 1. ชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์
ของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ 

 2. ชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อให้เกิด        
การช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป แมว้า่จะเสร็จส้ินการวิจยัแลว้ อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปสร้างเครือข่ายในกลุ่มชนเผ่ามง้ในหมู่บา้นอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิดการรวมตวักนัทางการผลิตและ
การตลาด  อนัจะเป็นการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละสร้างอ านาจการต่อรองทางการตลาดท่ีดีต่อไป  
 

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

    การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีกรอบแนวคิดของการวจิยัดงัภาพท่ี 1.6  
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ภาพท่ี 1.6 กรอบแนวคิดของการท าวจิยั  (Conceptual Framework) 

 จากภาพท่ี 1.6 กรอบแนวความคิดของการวิจยัจะเร่ิมจากการศึกษาถึงโครงสร้างทางตลาด 
ประกอบดว้ยการศึกษาถึงตลาดผา้โอทอป พฤตกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือ สภาพการแข่งขนัในตลาด ร่วมกบั         
การวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม คือการวิเคราะห์ SWOT. Analysis และศกัยภาพทางการแข่งขนัของกลุ่ม 
ได้แก่ ความได้เปรียบทางวตัถุดิบของชุมชน คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตอยู่ในปัจจุบนั ศกัยภาพทาง      
การผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต ก าลงัการผลิต  ขีดความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ให้เกิด
มูลค่าเชิงพาณิชยห์รือเชิงการค้าแล้วน ามาสร้างและพฒันาตราสินค้า ท่ีประกอบด้วยการตั้งช่ือแบรนด ์      

การพฒันาบรรจุภณัฑ ์
และดีไซน์ผลิตภณัฑ ์

การสร้างแบรนดแ์ละส่วนประสม
ทางการตลาดผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

โครงสร้ำงทำงตลำด 
- ตลาดผา้โอทอป 
- พฤตกรรมผูบ้ริโภค 
- การแข่งขนัในตลาด 
 

กำรสร้ำงและพฒันำตรำสินค้ำ         
- การตั้งช่ือแบรนด ์

- การก าหนดโลโก ้สโลแกน 

  และเคร่ืองหมายการคา้ 

- การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์

- การก าหนดบุคลิกภาพแบรนด ์

- การก าหนดอตัลกัษณ์ของแบรนด ์
- การส่ือสารแบรนดแ์บบบูรณาการ    

  

การพฒันากลยทุธ์ 
ส่วนประสมทางการตลาด  

ศักยภำพทำงกำรแข่งขนัของกลุ่ม 

- ความไดเ้ปรียบทางวตัถดิุบ 

- คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
- ศกัยภาพทางการผลิต 

- การควบคุมคุณภาพการผลิต 

- ก าลงัการผลิต 

- ขีดความสามารถในการพฒันา  
  ผลิตภณัฑผ์า้ใหเ้กิดมูลค่าเชิง   
  พาณิชย/์เชิงการคา้ 

กำรวเิครำะห์

ศักยภำพของกลุ่ม 

กร
ะบ

วน
กำ
รว
จิยั
แบ

บม
สี่ว

นร่
วม

   

 

SW
OT

. A
na

lys
is 

 

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

การท าผลิตภณัฑต์น้แบบ

และการทดสอบตลาด 

การติดตามผล   

การยกระดบัชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี 

การสร้างรายไดท่ี้สูงข้ึน 

 

ช่วยสนับสนุนกำรหลุดพ้นจำก

กบัดกัรำยได้ปำนกลำง 
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การก าหนด   โลโก้ สโลแกน เคร่ืองหมายการคา้ การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์เพื่อการแข่งขนัในตลาด   
การก าหนดบุคลิกภาพแบรนด์ การก าหนดอตัลักษณ์ของแบรนด์ และการสร้างเร่ืองราวชุมชน (Story) 
จากนั้ นท าการพฒันาบรรจุภัณฑ์และดีไซน์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ วางกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด คือกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเริมการตลาด และการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ สร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ น าไปทดสอบตลาดเพื่อทดสอบการยอมรับของตลาด การติดตามผล
การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อการสร้างชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัชุมชนต่อไป 

 อน่ึง การวจิยัน้ีจะสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2559-2563) มียุทธศาสตร์ในการพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็น “สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน”    
โดยมียุทธศาสตร์ท่ี 5 คือ การพฒันาและส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดัการ 
การบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ฉะนั้น     
หากเขา้ใจถึงระดบัรากหญา้ คือชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเข็มแข็ง และเขา้ถึงในการสร้างองค์ความรู้ใน    
เชิงลึกถึงความส าคญัองการสร้างมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจ และสร้างองค์ความรู้ดา้นการสร้างแบรนด์ และ
ต าแหน่งการแข่งขนัทางการตลาด บนฐานของอตัลกัษณ์ชุมชนเผ่ามง้  และการสร้าง Story ทางการตลาด   
เพื่อตอกย  ้ าถึงต าแหน่งการตลาด ในการส่ือสารแบรนด์แบบบูรณาการสร้างส่ิงจูงใจให้กลุ่มผูบ้ริโภค       
กลุ่มนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ทางเศรษฐกิจและการพาณิชยใ์หก้บัผลิตภณัฑโ์ดยบูรณาการ
ศาสตร์ชาวบา้น ศาสตร์สากลและศาสตร์พระราชา สู่การการยกระดับศกัยภาพธุรกิจของชุมชนบา้นม้ง       
แม่สาใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตอบสนองต่อ      
การพฒันาศกัยภาพชุมชนสู่การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนั และช่วยน าพาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้หลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลางกบัดกัความเหล่ือมล ้ าตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีท่ีจะน าพาประเทศสู่ “มัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื” บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย   

 1.  ขอบเขตเน้ือหา การวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะการสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์และกลยุทธ์    
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่   

 2. ขอบเขตพื้นท่ีวจิยัคือบา้นมง้ แม่ส่าใหม่หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 




