
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของชนเผ่าม้ง      
บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของ
ชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
 
กจิกรรมที ่1: การส ารวจภาคสนามด้านการตลาดทีท่ าอยู่ของกลุ่มผู้ผลติผลติภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือวเิคราะห์ศักยภาพด้านการตลาด  

 - วิธีการด าเนินกิจกรรม : ท าการส ารวจสถานท่ีของกลุ่มผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑอ์ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1  สภาพภูมิประเทศของบา้นแม่ส่าใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 - ผู้ร่วมกิจกรรม: ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม ่ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้ จ  านวน 30 คน 

 - ผลจากการจัดกิจกรรม: ไดข้อ้มูลพื้นฐานของทอ้งท่ีวิจยั บริบทการทอผา้ และขอ้มูลศกัยภาพ
การผลิตและการตลาดของกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คือ บา้นมง้ 
แม่สาใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ตวัหมู่อยูบ่ริเวณหุบเขาใกลห้้วยสาย 
เล็ก ๆ มีหุบเขาลอ้มรอบ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,000 เมตร มียอดเขาสูงสุด 1,400 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่จะ
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ลาดชัน มีพื้นท่ีราบน้อย สภาพป่าจะเป็นป่าดิบเขา และป่าก่ึงเบญจพรรณ  ส่วนเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึง
หมู่บา้นไดต้ลอดฤดูกาลมีเพียงเส้นทางเดียว คือ เส้นทางแยกจากทางหลวงสายแม่ริม-สะเมิง ตรงบริเวณวดั
บ้านโป่งแยงนอก  โดยระยะทางจากทางแยกถึงหมู่บ้าน 7 กิโลเมตร และจากทางแยกเข้าสู่ตวัเมือง 22 
กิโลเมตรหรือชุมชนอยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร   

 ชนเผา่มง้เขา้มาในพื้นท่ีเม่ือปี  2484 ณ โดยตั้งถ่ินฐานช่วงเร่ิมแรก ณ บา้นแม่สาเก่า ต่อมาในปี 
2508 ไดย้า้ยลงมาตั้งยงับา้นแม่สาใหม่ ปัจจุบนัมีจ านวนประชากร 1,074 คน ประกอบดว้ยชาวมง้ 2 กลุ่ม คือ 
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 แต่ปัจจุบนัการแต่งกาย
ของชุดประจ าเผ่าของแต่ละกลุ่มจะมีเอกลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั คือสวมใส่ผา้ก ามะหยี่สีเขม้ ตกแต่งดว้ยผา้ปัก
ลวดลายต่าง ๆ ผูห้ญิงนิยมใส่กระโปรงบานมีจีบ  มีผา้ส่ีเหล่ียมผืนยาวปักลวดลาย ปิดรอยผา่หนา้หลงั ศีรษะ
โพกผา้สีด า ส่วนผูช้ายสวมเส้ือแขนยาว ชายเส้ือระดบัเอว กางเกงทรงจีนและเขม็ขดัเงิน ดงัภาพท่ี 3.2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.2 การแต่งกายและอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑช์นเผา่มง้ แม่สาใหม่  

 นอกจากน้ี ชุมชนบา้นแม่สาใหม่ ยงัมีพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวมง้ และท่ีส าคญัคือ งานทอผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ การน าเอาผา้ทอจากใยกญัชง ท่ีเป็น  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัจ าหน่ายและเปิดใหช้มเหมือนกบัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ดงัภาพท่ี 3.3    
 
 
 
 
 

 



56 
 

 
                
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3.3 ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการน าเอาเส้นใยกญัชงมาทอเป็นผลิตภณัฑข์องชนเผา่มง้ แม่สาใหม่  
   
  นอกจากน้ี บา้นมง้ แม่สาใหม่ เป็นหน่ึงในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมกบัการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งหน่ึงของเชียงใหม่ โดย
นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชนเผา่มง้ ซ่ึงจุดท่ีน่าสนใจ
อย่างมากจะเป็นวิธีสร้างงานศิลปหัตถกรรมของคนชุมชนนั้ น ทั้ งผ ้าท่ีน ามาทอก็จะเป็นผา้ใยกัญชง                 
ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของชาวมง้ท่ีสืบทอดกนัมานานหลายชัว่คน และได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวใน
การซ้ือหาไปเป็นของฝากอย่างมาก ด้านปัญหาและความตอ้งการของชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่พบปัญหาและความตอ้งการของชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 1. ประชากรพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่มีพื้นท่ีท ากินเท่าเดิม ท าให้ขาดแคลนพื้นท่ีท ากิน โดยเฉพาะ
พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของชุมชน 
 2. ปัญหาการยา้ยถ่ินเขา้ไปท างานในเมืองท าให้เหลือผูสู้งอายุอยูท่ี่บา้นมากข้ึน ไม่มีการสาน
ต่ออาชีพการเกษตรและขาดการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ชนเผา่ช่ึงเป็นอตัลกัษณ์และสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนอีกทางหน่ึง 
 3. ชุมชนตอ้งการให้มีเพิ่มรายไดใ้หค้นในหมู่บา้น  สร้างอาชีพให้ผูสู้งอายุ  หรือคนรุ่นใหม่ได้
กลบัมาท างานและสร้างอาชีพในถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง นอกเหนือจากการขายพืชเกษตรหลกั คือ ล้ินจ่ี 
กะหล ่าปลี  แครอท ผกักาดหอมห่อ กระเทียมตน้ มนัฝร่ัง ผกักาดขาวปลี และหอมญ่ีปุ่น  
 4. ชุมชนมีผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชง อาทิ กระเป่า ชุดแต่งกาย รองเทา้ผูใ้หญ่ รองเทา้เด็ก และ
หมวก ท่ียงัไม่สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากนกั ขาดความรู้เร่ือง การตลาด การสร้างตราสินคา้ และช่องทาง
การขาย ตลอดจนการพฒันารูแปบของสินคา้ใหม่ ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด  
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 5. ชุมชนต้องการให้น าเอาสินค้าชุมชนไปร่วมจ าหน่ายกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว          
เพราะชุมชนมีทุนทางวฒันธรรม วิถีความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งดี 
แต่ยงัขาดการสนบัสนุนและการส่งเสริมอยา่งเป็นรูปธรรม 
 6. ชุมชนต้องการยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและรูปแบบตรงกับความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 7.  ชุมชนตอ้งการแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ใยกญัชง   ซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีส าคญัของชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 2: การเปิดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะห์โปรแกรมการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย
เคร่ืองมือ SWOT. Analysis   

 - วิธีการด าเนินกิจกรรม: จัดเวทีการพูดคุย สนทนา แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างนักวิจัย 
ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้ ากลุ่ม และ สมาชิกกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้ ดงัภาพท่ี 3.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.4 กิจกรรมการท า SWOT. Analysis 
 

 - ผู้ร่วมกิจกรรม: คือ ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ ากลุ่ม และ สมาชิกกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้ จ  านวน 50 คน 
 - ผลจากการจัดกิจกรรม: ไดข้อ้มูลเชิงลึกถึงโปรแกรมการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั อนาคต และ
ผลของการวิเคราะห์ SWOT. Analysis ช่วยให้นักวิจยัและคณะ ทราบข้อมูล SWOT ของชนเผ่าม้งบ้าน       
แม่สาใหม ่ประกอบดว้ย การวเิคราะห์ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ผลการวเิคราะห์ดงัภาพท่ี 3.5 
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จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีวฒันธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง 
S2 มีหตัถกรรมภายในชุมชน เช่น การทอผา้ใย 
        กญัชง   
S3 มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เสริมภาพการท่องเท่ียวได ้ 
S4 มีกลุ่มแม่บา้นท่ีสามคัคีกนัและมีความเขม้แขง็   
S5 ชาวบา้นพดูได ้2 ภาษาทั้งภาษาไทยและพ้ืนเมือง 
S6 มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
S7 มีปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาอยา่งยอดเยีย่ม  
S8 มีการท าการเกษตรทั้งแบบดั้งเดิมควบคู่กบั 
       เกษตรแบบสมยัใหม่  
S9 คนในชุมชนมีจิตอาสาและยอมรับเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1  ขาดทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ 
W2  ขาดผูสื้บทอดปราชญชุ์มชน   
W3  ขาดผูน้ าทางความคิดในการพฒันาชุมชน 
W4  ขาดการอนุรักษว์ฒันธรรมของคนบางกลุ่ม 
W5  ขาดการจดัการน ้า 
W6  ขาดเยาวชนท่ีเขม้แขง็      
W7  การยา้ยถ่ินฐานของเยาวชนท างานในเมือง 
W8  สินคา้หตัถกรรมยงัไม่มีแหล่งขายชดัเจน 
W9 ขาดองค์ความรู้ทางสากลทางบริหารธุรกิจ

ในการช่วยสร้างยอดขายและรายได้ให้
ชุมชน 

โอกาส (Opportunities) 
O1  มีโครงการหลวงบา้นแม่สา       
       ใหม่ช่วยเหลือดา้นอาชีพ 
O2  มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       โป่งแยง คอยช่วยเหลือ 
O3  มีทุนทางสงัคม เช่น โบสถ ์ 
       โรงเรียน โรงพยาบาล 
O4  มีศูนยพ์ฒันาราชฏรบนพ้ืนท่ีสูง      

SO Strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
ใช้จุดแข็งเกาะกมุโอกาส 

1. กลยทุธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผสมผสาน
เอาสินคา้โอทอปชุมชนอยูใ่นโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว 

2. กลยทุธ์สร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการพาณิชย ์

 

WO Strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

1. กลยทุธ์สร้างมคัคุเทศกชุ์มนให้เป็น
 Brand Ambassador ชุมชน 
2. กลยทุธ์การสร้างความมีส่วนร่วมใน
 ชุมชนดา้นการอนุรักษภู์มิปัญญา
 ทอ้งถ่ินและทรัพยากรทอ้งถ่ิน  

อุปสรรค (Threats) 
T1   ราคาผลผลิตทางการเกษตร                        
        ตกต ่า 
T2  พอ่คา้คนกลาเอาเปรียบราคา 
       ผลผลิตการเกษตร 
T3  การเดินทางมาชุมชนไม ่
       สะดวก มีอนัตรายในการ สญัจร 
T4  ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

ST Strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกนั) 
ใช้จุดแข็งหลกีเลีย่งอุปสรรค 

1.    กลยทุธ์การสร้างอตัลกัษณ์ของสินคา้และ 
 ชุมชนเพ่ือประโยชน์ในเชิงธุรกิจชุมชน 

 
 

WT Strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) 
ลดจุดอ่อนและหลกีเลีย่งอุปสรรค 

 

 

ภาพท่ี 3.5 การวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
 

 จากการท า TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์การพฒันาชุมชนบา้นมง้แม่สาใหม่ควรท า คือกลยุทธ์    
เชิงรุกประกอบดว้ย กลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผสมผสานเอาสินคา้โอทอปชุมชนอยูใ่นโปรแกรม         
การท่องเท่ียว และกลยุทธ์สร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการพาณิชย ์ส่วนกลยุทธ์     
เชิงแก้ไข คือ กลยุทธ์สร้างมัคคุเทศก์ชุมชนให้เป็น “Brand Ambassador” ชุมชน และกลยุทธ์การสร้าง    
ความมีส่วนร่วมในชุมชนดา้นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรทอ้งถ่ิน และกลยุทธ์เชิงป้องกนั 
คือ การท ากลยทุธ์การสร้างอตัลกัษณ์ของสินคา้และชุมชนเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 : การสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ าเภอแม่ริม 
จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์   

 - วิธีการด าเนินกิจกรรม: การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอ    
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 การสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 - ผู้ร่วมกิจกรรม: คือผูน้ ากลุ่มและแกนน ากลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 คน 
 - ผลจากการจัดกิจกรรม : ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงการผลิตสินค้าและการขายของกลุ่ม พบว่า         
บ้านแม่สาใหม่เป็นนิยมของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผ่าดั้ งเดิม พร้อมกับ
ธรรมชาติท่ีงดงามของหมู่บา้น โดยลกัษณะของบา้นเเต่ละหลงัในหมู่บา้นจะยงัคงเป็นบา้นไมแ้บบดั้งเดิม 
โดยจะมีบางหลงัท่ีสร้างดว้ยคอนกรีต ซ่ึงชุมชนแม่สาใหม่นั้นถือวา่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ แมว้า่ชาวมง้จะมี
สองกลุ่ม คือ มง้ลายและมง้ขาว แต่ชุมชนแม่สาใหม่ส่วนใหญ่เป็นมง้ลาย  วิถีชีวิตชุมชนยงัคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ และยงัคงมีชีวิตแบบเก่าให้เห็น เช่น การท าขา้วซ้อมมือ 
การละเล่น เคร่ืองมือยงัชีพ และหตัถกรรมต่าง ๆ และทั้งยงัมีศูนยว์ฒันธรรม และพิพิธภณัฑท์อผา้ใยกญัชง   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 ตน้กญัชง เส้นใยกญัชง วธีิการทอผา้ใยกญัชงของชนเผา่มง้ แม่สาใหม่ 
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กิจกรรมที่ 4 : การท าโฟกัสกรุ๊ปกับผู้น ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน    
การสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  

 - วิธีการด าเนินกิจกรรม: การท าโฟกสักรุ๊ปกบัผูน้ ากลุ่มและตวัแทนกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.8  การท าโฟกสักรุ๊ปกบัผูน้ ากลุ่มและตวัแทนกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ 
 

 - ผู้ร่วมกิจกรรม: คือผูน้ ากลุ่มและตวัแทนกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 10 คน  
 - ผลจากการจัดกิจกรรม: พบวา่ ชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางการพฒันา
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์      
เชิงพาณิชยเ์พื่อก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป   
 
กิจกรรม 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และวิธีการ
จัดการประสมทางการตลาด 

 - วธีิการด าเนินกจิกรรม: การอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 3.9  การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการสร้างแบรนด์ 
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 - ผู้ร่วมกิจกรรม: สมาชิกกลุ่มบา้นมง้ แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้ จ  านวน 50 คน 
 - ผลจากการจัดกิจกรรม: สมาชิกของกลุ่มไดรั้บความรู้ เทคนิค วิธีการและแนวทางการพฒันา
แบรนด์ บรรจุภณัฑ์ และวธีิการจดัการประสมทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่ม และไดแ้นวทางการพฒันาเป็นแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑข์องกลุ่ม ดงัภาพท่ี 3.10 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
ภาพท่ี 3.10 ตวัอยา่งกระเป๋าจากผา้ใบกญัชงท่ีกลุ่มตอ้งการพฒันาเพื่อการคดัสรรคด์าวโอทอป 

กิจกรรมที่ 6 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ 4 P’S 
ส าหรับใช้ในการแข่งขันแก่กลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

 - วธีิการด าเนินกจิกรรม:  การอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและการระดมสมอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.11 การอบรมเชิงปฏิบติัการและการระดมสมองเพื่อร่วมกนัสร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 

 - ผู้ร่วมกิจกรรม: ผูน้ ากลุ่ม แกนน ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้ จ  านวน 50 คน 
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 - ผลจากการจัดกิจกรรม: ผูน้ ากลุ่ม แกนน ากลุ่ม สมาชิกของกลุ่ม ไดร้ะดมสมองเพื่อการพฒันา
แบรนด ์บรรจุภณัฑแ์ละกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด ไดรั้บความรู้ ไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้
และท าการตลาดให้เป็นท่ีรู้จกัแบรนด์ของกลุ่ม ซ่ึงผลของการสร้างแบรนด์ บรรจุภณัฑ์ และก าหนดกลยทุธ์     
7 P’S ส าหรับใชใ้นการแข่งขนัแก่กลุ่ม มีดงัน้ี 

 1. นกัวิจยั นกัออกแบบและผูน้ ากลุ่มร่วมกนัระดมสองเพื่อสร้างแบรนด์และโลโก ้ท่ีสามารถ
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนได ้ ดงัภาพท่ี 3.12     

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 นกัวจิยั นกัออกแบบและผูน้ ากลุ่มและแกนน ากลุ่ม ร่วมกนัระดมสองเพื่อสร้างแบรนดแ์ละโก ้  

 2. จากนั้นนักวิจยัและนกัออกแบบร่วมกนัคา้หาลวดลายดีไซน์กระเป๋าผา้แบบใหม่ เพื่อการ
พฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยดีไซน์ใหม่ ๆ ท่ีน่าจะตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดต้รงยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 3.10  

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.13 นกัวจิยัและนกัออกแบบร่วมกนัคา้หาลวดลายดีไซน์กระเป๋าผา้แบบใหม่   
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 3. น าเอาตวัอยา่งของลวดลายดีไซน์กระเป๋าผา้แบบใหม่ ๆ มาเพื่อพฒันาสินคา้ของชนเผ่ามง้ 
โดยเนน้ไปท่ีกระเป้าผา้ตามขั้นตอนการสร้างแบรนด ์ดงัน้ี 

 3.1 ช่ือตราสินค้า (Brand Name) ช่ือตราเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของการ
สร้างแบรนด์ แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงขอ้กฎหมายดว้ย เพราะสามารถส่ือถึงความง่ายต่อการเขา้ใจของผูบ้ริโภค
วา่เป็นตราสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประเภทใด ในท่ีน้ีคือ  “ดอยผากลอง” ซ่ึงมาจากดอยผากลองท่ีมีช่ือเสียง
ดา้นการท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของอ าเภอแม่ริม และเป็นดอยท่ีเก่าแก่เคียงคู่มากบัชุมชนเผา่มง้มายาวนาน 

 

 

 
 
  
 
 

ภาพท่ี 3.14 ตราสินคา้ท่ีนกัวจิยัและนกัออกและชุมชนร่วมกนัคา้และตั้งช่ือวา่  “ดอยผากลอง” 

 การตั้งช่ือตั้งวา่  “ดอยผากลอง”จะมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาดของ
สินคา้เพราะเป็นผา้ทอจากผา้ใยกญัชงแทจ้ากม่อนดอยผากลองซ่ึงจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งช่ือ
ตราและต าแหน่งทาง การตลาดของสินคา้ และช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจ าสินคา้ของเผา่มง้ไดง่้ายข้ึน   

 3.2 โลโก้ (Logo) ท่ีจะใชเ้ป็น สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ตวัแทน หรือส่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
บ่งบอก ประเภท รูปแบบ หรือรูปพรรณสัณฐานของส่ิงท่ีเป็นเจา้ของ หรือเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
แสดงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ เป็นภาพกราฟฟิค ของชนเผา่ก าลงัทอผา้ เพื่อส่ือ
ถึงผลิตภณัฑว์า่มาจากวธีิการผลิตแบบใด ดงัภาพท่ี 3.15 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.15 การพฒันาโลโก ้(Logo) ภายใตแ้บรนดด์อยผากลอง 
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 3.3 การสร้างบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์ จะเร่ิมจากการหาแบบหรือดีไซน์
ใหม่ ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดจากผลิตภณัฑก์ระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 3.16 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.16 โลโกด้อยผากลองมาท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่   

 จากภาพท่ี  3.16 การออกแบบบรรจุภัณฑ์มาอย่างดี  จะส่วนช่วยในการขยาย
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูซ้ื้อได ้โดยในการวิจยัน้ีจะค านึงถึง 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  (1) ลกัษณะของสินคา้  (2) 
การขนส่งและการเก็บรักษา  (3) ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการท าบรรจุภณัฑ ์(4)  กลุ่มผูบ้ริโภค (5) บรรจุภณัฑข์อง
คู่แข่งขนัในตลาด โดยเนน้การสร้างดีไซน์ของบรรจุภณัฑท่ี์ดูโดดเด่น แตกต่าง และสร้างการจดจ าไดดี้   

 4. การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ซ่ึงจะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของ
องคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัแบรนด์ดอยผากลอง เพื่อบ่งบอกใหท้ราบวา่สินคา้ภายใต้
แบรนด์ดอยผากลองน้ีคือผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชง ซ่ึงช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคด้วยการเสนอ
คุณค่าแก่ผูบ้ริโภคทั้งประโยชน์ด้านการใช้สอยในฐานะท่ีเป็นกระเป๋าสวยงาม และคุณค่าด้านอารมณ์ คือ
สามารถสร้างความรู้สึกถึงความมัน่ใจและมีรสนิยมในการใชด้งัภาพท่ี 3.17 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.17 อตัลกัษณ์ของแบรนดด์อยผากลอง ท่ีน าเอาการทอดว้ยลวดลายตวัอกัษรของเผา่มง้โบราณ 

 จากภาพท่ี 3.17 อตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดแข็งท่ีเสนอคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว คือ 
การทอดว้ยลวดลายตวัอกัษรของเผา่มง้โบราณ  และดว้ยอตัลกัษณ์น้ีท าให้เกิดเป็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือ    
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มีร่วมกัน ของชุมชนเผ่าม้งน้ีว่าการทอผา้จากผา้ใยกัญชงด้วยลวดลายตวัอกัษรของเผ่าม้งโบราณ แต่มี
รูปแบบท่ีน าสมยัท่ีพฒันาไปตามความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  
  
 5. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสืบทอดภูมิปัญญามีความส าคญัต่อการคงอยู่ของ
วฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ ซ่ึงภายในชุมชนไดอ้าศยัวฒันธรรม ประเพณี 
และความเช่ือเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนภูมิปัญญาภายในชุมชน ซ่ึงอาจเปรียบได้ว่าเป็นทุนทาง
วฒันธรรม ซ่ึงกลยทุธ์การตลาดมีดงัน้ี 
 5.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่มีการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย หากแต่การต่อยอดทุนทางวฒันธรรมท่ีสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ 
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใยกญัชง ซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้นและมีเฉพาะชนเผา่มง้เท่านั้นท่ีผลิต โดยมีลวดลาย
ท่ีคงไวซ่ึ้งความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน อนัเกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นของ
ชนเผา่มง้ ร้อยเรียงผา่นวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือดั้งเดิมตั้งแต่ยุคอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบนัโดยผา่น
เทคโลยีสมยัใหม่ ดงันั้นการร้อยเรียงภูมิปัญญา คุณค่าอนังดงาม ผา่นร่องรอยแห่งวฒันธรรมจากลวดลายผา้
สู่สายตาคนทัว่โลกผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นการน ากลยทุธ์การตลาดเชิงจิตวญิญาณมาเพิ่มมูลค่าทุนทาง
วฒันธรรมดงักล่าวได ้ โดยการสร้างตราสินคา้ “ดอยผากลอง”เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัต่อความส าเร็จในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่สร้างความไดเ้ปรียบจากการสร้างมูลค่าของตราสินคา้   
 5.2 กลยุทธ์ราคา (Price)  การตั้งราคาผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชงไดค้  านึงถึงความเหมาะสม
ต่อคุณค่า ความเป็นอตัลกัษณ์ ของผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงแต่ละช้ินมีความยากล าบากและความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชงเป็นชาว
ต่างประเทศ อาทิเช่น ญ่ีปุ่น อเมริกา ยโุรป และจีน เป็นตน้  ดงันั้นการตั้งราคาส าหรับลูกคา้กลุ่มดงักล่าว ซ่ึง
มีศกัยภาพในการซ้ือสินคา้ท่ีมีอตัลกัษณ์และมีคุณค่าจากทุนทางวฒันธรรมของชุมชนแลว้ ย่อมส่งผลให้
สมาชิกชุมชนม้งผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์จากผา้ใยกัญชงให้ความส าคญัต่อคุณภาพและกระบวนการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์
 5.3 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จาก
ผา้ใยกญัชง ผา่นหลากหลายช่องทาง ทั้งการจ าหน่ายในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร โดยอาศยัคน
กลางหรือตวัแทนสมาชิกในชุมชน น าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย ตามค าเชิญของภาครัฐฯและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ไปออกงานแสดงสินคา้ แต่เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชงของทาง
ชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ ไดรั้บการจดัระดบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ในระดบั 2 ดาว จึงเป็นขอ้จ ากดัในการน า
สินคา้ไปกระจายในช่องทางอ่ืน ๆ ปัจจุบนัศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์ได้มีการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาช่วยเพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับการส่งเสริมการตลาด เร่ิมจากตัว
พนกังานขายคือคนในชุมชนเอง ภาครัฐมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผูข้ายแต่ละชนเผ่าตอ้ง
สวมใส่ชุดของชนเผ่าตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์อย่างเด่นชัด ปัจจุบนัมีการบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน ดว้ยเวบ็ไซต ์
เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตราแกรม ส าหรับการเพิ่มยอดขาย ส่วนการส่งเสริมการขายส าหรับผลิตภณัฑ์จากผา้
ใยกญัชง ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่จะสามารถทอไดส้ าเร็จในแต่ละช้ินงาน จึงไม่มีการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบลดราคา อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางชุมชนมง้ บ้านแม่สาใหม่ ตอ้งใช้ QR Code เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบคน้ยอ้นกลบัของขอ้มูล และเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงสามารถ
สะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์และแหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน และเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑจ์ากชุมชนดว้ย 
 5.5 กลยุทธ์บุคลากร (People) ส าหรับการพฒันาบุคลากรชุมชนม้ง บ้านแม่สาใหม่ให้
ความส าคญัต่อการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 
ประเพณีและความเช่ือของชุมชนเป็นหลกั โดยมีการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ต่ืนตวัต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
แต่ยงัคงสามารถรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือดั้งเดิมผ่านรูปแบบการบูรณา    
องคค์วามรู้ใหม ่ๆ เป็นอยา่งดี 
 5.6 กลยุทธ์กระบวนการ (Process) ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่มีกระบวนการสืบทอด       
องคค์วามรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผา่นขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชน
ท่ีชัดเจนและเขม้แข็ง มีการขบัเคล่ือนขบวนการรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ  
ผา่นจิตวิญญาณความเช่ือของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ท าใหย้งัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไ้ด ้
โดยผสมผสานจากรูปแบบการถ่ายทอดองคค์วามรู้แบบดั้งเดิมผา่นส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั  
 5.7 กลยุทธ์สถาปัตยกรรมหรือหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ส าหรับ       
การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชง สถาปัตยกรรม สถานท่ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตชนเผ่ามง้          
มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งการสนบัสนุนสินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิด
อย่างชดัเจน เป็นแหล่งผลิตท่ีแทจ้ริง และมีสะทอ้นภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชนเผ่า ซ่ึงชุมชนมง้  
ยงัคงมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภูมิปัญญาผา่นการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผา่น
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชน รวมทั้ งปัจจุบันมีการสร้างมุมมองใหม่        
โดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเพิ่มคุณค่าใหก้บัการรับรู้ขอ้มูลและประวติัของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ
ชุมชน  ซ่ึงอาศยัคนรุ่นใหม่ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการต่อยอดภูมิปัญญาดงักล่าว 
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กจิกรรมที ่7 : การติดตามผลการสร้างแบรนด์     

 - วิธีการด าเนินกิจกรรม:  การติดตามผลการสร้างแบรนด์ ณ จุดขายสินคา้ชุมชนบา้นโตง้หลวง 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.18 การติดตามผลการสร้างแบรนด ์ณ จุดขายสินคา้ชุมชนบา้นโตง้หลวง   
 

 - ผู้ร่วมกิจกรรม: ผูน้ ากลุ่ม แกนน ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบ้านม้ง แม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์ารตีเงินปักผา้และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.19 จุดขายสินคา้ชุมชนบา้นโตง้หลวงของชนเผา้มง้แม่สาใหม่ ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว  
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ภาพท่ี 3.20 ส่ือ ณ จุดขายของชนเผา้มง้แม่สาใหม่ ท่ีเกิดจากผลผลิตของงานวจิยั 

 - ผลจากการติดตาม:  จากกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาผลิตภณัฑ์ของชุมชนมง้ 
บา้นแม่สาใหม่ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนมง้ บ้านแม่สาใหม่ มีการถ่ายทอดและรักษา    
องคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาผา่นความเช่ือวฒันธรรมและประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา โดยอาศยัการเรียนรู้
จากการสังเกตและจดจ า โดยกระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาผลิตภณัฑชุ์มชน มีความเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้ความเขา้ใจทางสังคมโดยการสังเกตของ Bandura (2014) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. Attention: ชุมชนมง้บา้นแม่สาใหม่มีความกระตือรือร้น สนใจและใส่ใจ จากการสังเกตถึง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการทอผา้จากผลิตภณัฑ์ใยกญัชง จากกุสโลบายอนัชาญฉลาดดา้นภูมิปัญญาของ
คนรุ่นก่อนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวให้เฉพาะผูห้ญิงชนเผ่าม้งเท่านั้ น โดยใช้
การตลาดเชิงจิตวิญญาณเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเพราะวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือใน        
การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษาภูมิปัญญาของชุมชนดงักล่าวไว ้
 2. Retention/Memory: ชุมชนมง้บา้นแม่สาใหม่มีความมุ่งมัน่ในการอนุรักษ์และเก็บรักษา
ภูมิปัญญาทั้งจากการสังเกตรูปภาพและจดจ าจากค าพูด จากค าบอกเล่าเม่ือแต่คร้ังอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงการเรียนรู้
ดงักล่าวท าให้ผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญามีกระบวนการและขั้นตอนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีชดัเจน 
แมว้า่จะมีรูปแบบท่ีอาจมีปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัแต่ละยุคแต่ละสมยั อาทิเช่น สมยัก่อนอาจใชก้ารจดบนัทึกลง
กระดาน แต่ปัจจุบนัองค์ความรู้ถูกถ่ายทอดโดยการอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาจาก     
แม่อุย้สู่คนรุ่นใหม่ในชุมชน 
 3. Initiation/Motor: ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่มีความสามารถในการเร่ิมต้น คิดค้นและ        
ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเดิมได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการเรียนรู้ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น         
ดงัจะสังเกตได้จากภูมิปัญญาลวดลายผา้แบบดั้งเดิมยงัคงอยู่ กระบวนผลิตผา้จากใยกญัชงยงัคงอยู่ เม่ือมี    
การถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าวคนรุ่นใหม่ในชนเผ่ามง้ ท าให้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นสามารถคิดคน้ลวดลาย  
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ใหม่ ๆ โดยการปรับปรุงลวดลายและต่อยอดองค์ความรู้จากลวดลายแบบดั้งเดิมได้ หากแต่ยงัคงอนุรักษ์
ลวดลายและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. Motivation: ชุมชนมง้บา้นแม่สาใหม่มีแรงจูงใจเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการเรียนรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน การตลาดเชิงจิตวญิญาณเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเพราะวฒันธรรม 
ประเพณี และความเช่ือ    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความตอ้งการ 5 ขั้น ของ Maslow (1967) โดยเฉพาะความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานคือ ยารักษาโรค เป็นส่วนส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการสืบทอดองค์ความรู้ดา้นภูมิปัญญา
ของชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากความเช่ือและภูมิปัญญาดา้นการรักษาโรคโดยใชต้น้ชง ใบกญัชง เป็นตน้ 

 ส่วนดา้นพฒันากลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณโดยบูรณาการกบัการตลาด 4.0 กบัผลิตภณัฑ์
ของชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่นั้น เร่ิมมีความสนใจการในการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคน้ยอ้นกลบัของขอ้มูล เพื่อเพิ่ม
คุณค่า มูลค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงสามารถสะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์และแหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนยิ่งข้ึน และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์จากชุมชนโดยอาศยั
เทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนกลยทุธ์การตลาด 7 P และไดส้อดประสานกบักลยทุธ์การจดัการ
ความรู้ตามแนวคิดของ Moslehi (2004) ซ่ึงองค์ประกอบท่ีผลกัดนัความส าเร็จของการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ 
คน (People) องค์การ (Organization) เทคโนโลยี  (Technology) กระบวนการ  (Process) และเน้ือหา 
(Content) เป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนม้ง  บ้านแม่สาใหม่ ซ่ึงมี
ผลิตภณัฑ์ (Product) ของชุมชนเป็นทุนทางวฒันธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท่ีสืบทอด เรียนรู้
จากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศยัเทคโนโลยีสมยัช่วยในการสืบคน้ยอ้นกลบั เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางวฒันธรรมเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ ท าให้ผลิตขายสินคา้ไดร้าคา (Price) จากการน าเทคโนโลยีดงักล่าวเขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงของการท าการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เผยแพร่เน้ือหา (Content) กระบวนการ 
(Process) สถาปัตยกรรม (Physical Evidence) ดั้ งเดิมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน ซ่ึงสนับสนุน
ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ส าหรับองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ (Place) ใหส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดย
สามารถอาศยักลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนให้คน (People) ในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน ดว้ยการการบูรณาการเทคโนโลย ี
(Technology) สมยัใหม่กับการผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีดั้ งเดิม เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภณัฑ์
ชุมชน เพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน  นับว่าเป็นการผสมผสานทุนทาง
วฒันธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั 




