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สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์และข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้   

 1. จากวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้
ของชนเผ่ามง้ บ้านแม่สาใหม่ ในส่วนของจากการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการตลาด  ได้ขอ้มูลพื้นฐานของ
ทอ้งท่ีวิจยั บริบทการทอผา้ และขอ้มูลศกัยภาพการผลิตและการตลาดของกลุ่มบ้านมง้ แม่สาใหม่ พบว่า     
ชนเผา่มง้ในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 กลุ่ม คือ มง้ลายและมง้ขาว แต่ชุมชนมง้บา้นแม่สาใหม่
ส่วนใหญ่เป็นมง้ลาย   โดยมีวิถีการด ารงชีวิตมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่จะมีวฒันธรรมและพิธีกรรมท่ีต่างกนั 
อาทิ เคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์จากชุดประจ าเผา่ของแต่ละกลุ่ม วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวมง้บา้นแม่สาใหม่ท่ีส าคญัคือ งานทอผา้ ปักผา้ และเขียนลายผา้บนเคร่ืองนุ่งห่ม โดยเฉพาะชุมชนมง้บา้น
แม่สาใหม่ ผา้ทอจะมีลกัษณะพิเศษคือ การน าเอาใยกญัชงมาทอเป็นเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม และสามารถน า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดงักล่าวมาจดัจ าหน่ายและเปิดให้ชมเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงจุดท่ี
นักท่องเท่ียวสนใจอย่างมาก เน่ืองจากเป็นวิธีสร้างงานศิลปหัตถกรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาชนเผ่าม้ง           
ในชุมชน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของชาวมง้ท่ีสืบทอดกนัมานานหลายชัว่คน และมีความส าคญัต่อการคงอยู่
ของวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนซ่ึงภายในชุมชนไดอ้าศยัวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือ
เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนภูมิปัญญาภายในชุมชน ซ่ึงอาจเปรียบได้ว่าเป็นทุนทางวฒันธรรมซ่ึง
หมายถึงผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีสามารถจบัตอ้งได ้อาทิเช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ รวมถึงผลงานทาง
ศิลปะ เช่น ลายผา้ ภาพวาด รวมถึงงานหัตถกรรม โดยกลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณท่ีผสมผสานกับ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนานของชนเผา่ 

 จากการจดัเวทีการพูดคุย สนทนา แลกเปล่ียนความเห็นระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ไดข้อ้มูลเชิงลึกถึง
โปรแกรมการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบนั อนาคต และผลของการวิเคราะห์ SWOT. Analysis ช่วยให้นักวิจยั
และคณะ ทราบขอ้มูล SWOT ของชนเผ่ามง้บา้นแม่สาใหม่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค จากการท า TOWS Matrix พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาชุมชนบา้นมง้แม่สาใหม่ควรท า คือ
กลยุทธ์เชิงรุกประกอบดว้ย กลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผสมผสานเอาสินคา้โอทอปชุมชนอยู่ใน
โปรแกรมการท่องเท่ียว และกลยุทธ์สร้างแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการพาณิชย ์ส่วนกล
ยุทธ์เชิงแกไ้ข คือ กลยุทธ์สร้างมคัคุเทศก์ชุมชนให้เป็น “Brand Ambassador” ชุมชน และกลยุทธ์การสร้าง
ความมีส่วนร่วมในชุมชนดา้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรทอ้งถ่ิน และกลยุทธ์เชิงป้องกนั 
คือ กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและชุมชนเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจชุมชน คงไวซ่ึ้งวิถีชีวิต       
เเบบดั้งเดิมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ และยงัคงมีชีวิตแบบเก่า สมาชิกของกลุ่มได้รับความรู้ 
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เทคนิค วธีิการและแนวทางการพฒันา ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และวธีิการจดัการประสมทางการตลาดไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม และได้แนวทางการพัฒนาเป็นแบรนด์และ       
บรรจุภณัฑข์องกลุ่ม ซ่ึงควรส่ือถึงความง่ายต่อการเขา้ใจวา่เป็นตราสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระเภทใด ดงันั้น
ตราสินคา้  “ดอยผากลอง”  น่าจะเป็นตราสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชุมชนมากท่ีสุด  เน่ืองจากดอยผากลองท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของอ าเภอแม่ริม และเป็นดอยท่ีเก่าแก่เคียงคู่มากบัชุมชนเผา่มง้มายาวนาน 

 การตั้งช่ือตั้งวา่  “ดอยผากลอง”จะมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาดของสินคา้เพราะ
เป็นผา้ทอจากผา้ใยกัญชงแทจ้ากม่อนดอยผากลองซ่ึงจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างช่ือตราและ
ต าแหน่งทาง การตลาดของสินค้า และช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าสินค้าของเผ่าม้งได้ง่ายข้ึน รวมทั้ ง
สามารถสะทอ้นถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของชนเผา่มง้ บา้นแม่สาใหม่ เป็นภาพกราฟฟิค ของชนเผา่ก าลงั
ทอผ้า เพื่อส่ือว่าสินค้ามาจากกระบวนการผลิตท่ีปราณีต โดยภาพจะส่ือถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท่ี                
มีความส าคญัต่อการคงอยูข่องวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมง้ท่ียงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 2.  จากวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ 
และเขียนลายผา้ของชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวดัเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชุมชนม้ง       
บ้านแม่สาใหม่มีกระบวนการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชนท่ีชัดเจนและเข้มแข็ง มีการขับเคล่ือนขบวนการรักษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชนผา่นจิตวิญญาณความเช่ือของคนในชุมชนจาก
รุ่นสู่รุ่น ท าให้ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไ้ด้ โดยผสมผสานจากรูปแบบการถ่ายทอด    
องค์ความรู้แบบดั้งเดิมผ่านส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้อย่างลงตวั โดยการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภณัฑ์การตีเงินปักผา้ และเขียนลายผา้ของชนเผา่มง้บา้นแม่สาใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ให้ความส าคญัในเร่ืองการสืบทอดภูมิปัญญาเพื่อการคงอยู่ของวฒันธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ซ่ึงภายในชุมชนไดอ้าศยัวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือเป็นส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนภูมิปัญญาภายในชุมชน ซ่ึงอาจเปรียบไดว้า่เป็นทุนทางวฒันธรรม  

  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนม้ง บ้านแม่สาใหม่ มีการ
น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย หากแต่การต่อยอดทุนทางวฒันธรรมท่ีสามารถเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม คือ 
ผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชง ซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนและมีเฉพาะชนเผา่มง้เท่านั้นท่ีผลิต โดยมีลวดลาย
ท่ีคงไวซ่ึ้งความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน อนัเกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นของ
ชนเผา่มง้ ร้อยเรียงผา่นวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือดั้งเดิมตั้งแต่ยุคอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบนั โดยผา่น
เทคโลยสีมยัใหม่ ดงันั้นการร้อยเรียงภูมิปัญญา คุณค่าอนังดงาม ผา่นร่องรอยแห่งวฒันธรรมจากลวดลายผา้สู่
สายตาคนทัว่โลกผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นการน ากลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณมาเพิ่มมูลค่าทุนทาง
วฒันธรรมดงักล่าวได ้ โดยการสร้างตราสินคา้ “ดอยผากลอง”เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัต่อความส าเร็จในการ
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แข่งขนัทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่สร้างความได้เปรียบจากการสร้างมูลค่าของตราสินค้าเพื่อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ ส่วนกลยุทธ์ราคา (Price)  การตั้งราคาผลิตภณัฑ์ได้ค  านึงถึงความเหมาะสมต่อ
คุณค่า ความเป็นอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงแต่ละช้ินมีความยากล าบากและความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะจากผา้ใยกญัชง
เป็นชาวต่างประเทศ อาทิเช่น ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป และจีน เป็นตน้  ดงันั้นการตั้งราคาส าหรับลูกคา้กลุ่ม
ดงักล่าว ซ่ึงมีศกัยภาพในการซ้ือสินคา้ท่ีมีอตัลกัษณ์และมีคุณค่าจากทุนทางวฒันธรรมของชุมชนแลว้ ยอ่ม
ส่งผลให้สมาชิกชุมชนมง้ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชงให้ความส าคญัต่อคุณภาพและกระบวนการผลิต
เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ส าหรับกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) ทางชุมชนใช้การจดัจ าหน่ายผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้ งการจ าหน่ายในจงัหวดัเชียงใหม่และ
กรุงเทพมหานคร โดยอาศยัคนกลางหรือตวัแทนสมาชิกในชุมชน น าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย ตามค าเชิญของ
ภาครัฐฯและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ไปออกงานแสดงสินคา้ แต่เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จาก
ผา้ใยกญัชงของทางชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ ไดรั้บการจดัระดบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ในระดบั 2 ดาว จึงเป็น
ขอ้จ ากดัในการน าสินคา้ไปกระจายในช่องทางอ่ืน ๆ ปัจจุบนัศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์ไดมี้การบูรณาการโดย
ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยเพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เร่ิมจากคนในชุมชนเอง ภาครัฐมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผูข้าย 
โดยส่งเสริมให้แต่ละชนเผ่าต้องสวมใส่ชุดของชนเผ่าตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอตัลักษณ์อย่างเด่นชัด 
ปัจจุบนัมีการบูรณาการโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์คุณค่าของ
ผลิตภณัฑชุ์มชน ดว้ยเวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ ไลน์ และอินสตราแกรม ส าหรับการเพิ่มยอดขาย ส่วนการส่งเสริมการ
ขายส าหรับผลิตภณัฑ์จากผา้ใยกญัชง ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถทอไดส้ าเร็จในแต่ละช้ินงาน 
จึงไม่มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบลดราคา อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตทางชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ จะใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคน้ยอ้นกลบัของขอ้มูล และเพื่อเพิ่มคุณค่า 
มูลค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงสามารถสะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์และแหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างชดัเจน
ยิ่งข้ึน และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์จากชุมชนดว้ย ส่วนกลยุทธ์
บุคลากร (People) ชุมชนมง้ บา้นแม่สาใหม่ใหค้วามส าคญัต่อการสืบทอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่
รุ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชนเป็นหลกั โดยมีการพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ต่ืนตวัต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ แต่ยงัคงสามารถรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีและ
ความเช่ือดั้งเดิมผ่านรูปแบบการบูรณาองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นอย่างดี  ซ่ึงชุมชนได้ใช้กลยุทธ์กระบวนการ 
(Process) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี
และความเช่ือของชุมชนท่ีชดัเจนและเขม้แข็ง มีการขบัเคล่ือนขบวนการรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 
ประเพณีและความเช่ือของชุมชนผ่านจิตวิญญาณความเช่ือของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ยงัคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไ้ด ้โดยผสมผสานจากรูปแบบการถ่ายทอดองคค์วามรู้แบบดั้งเดิมผา่นส่ือ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั นอกจากน้ีประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ลว้ ชุมชนยงัใช้กลยุทธ์สถาปัตยกรรม
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หรือหลักฐานทางกายภาพ  (Physical Evidence) ส าห รับการเพิ่ ม มูลค่ าผลิตภัณฑ์ จากผ้าใยกัญชง 
สถาปัตยกรรม สถานท่ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ วิถีชีวิตชนเผา่มง้ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งการสนับสนุนสินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดอย่างชดัเจน เป็นแหล่งผลิตท่ีแทจ้ริง และมี
สะท้อนภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่า ซ่ึงชุมชนม้ง บ้านแม่สาใหม่ยงัคงมีการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมภูมิปัญญาผ่านการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของชุมชน รวมทั้งปัจจุบนัมีการสร้างมุมมองใหม่โดยอาศยัเทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาเพิ่มคุณค่าให้กบัการรับรู้ขอ้มูลและประวติัของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชุมชน  ซ่ึงอาศยัคน
รุ่นใหม่ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการต่อยอดภูมิปัญญาดงักล่าว  ซ่ึงสามารถสะทอ้นไดจ้ากลวดลายอนั
งดงามของลายผา้อนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ส าหรับประเด็นทางดา้นปัญหาพบวา่ปัญหาดา้นท่ีดินท ากินเป็นปัญหาหน่ึงเน่ืองจากจ านวนสมาชิกคน
ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน  แต่มีจ านวนท่ีดินเท่าเดิม ท าให้ขาดแคลนพื้นท่ีท ากิน โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีซ่ึงเป็นพืช
เศรษฐกิจหลกัของชุมชน  ส่วนปัญหาการยา้ยถ่ินของชนเผ่ามง้รุ่นใหม่เขา้ไปอยู่ในเมืองมากข้ึน ส่งผลให้เหลือ
เพียงชนเผ่ามง้ผูสู้งอายุพ  านกัอาศยัในถ่ินฐานบา้นเกิด  ส่งผลต่อความกงัวลใจเก่ียวกบัการสืบสานภูมิปัญญาการ
ทอผา้ ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวติทางการเกษตรดั้งเดิม  นอกจากน้ีชุมชนยงัตอ้งการอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้
ในหมู่บา้นแก่ผูสู้งอายุ และเป็นการดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่ไดก้ลบัมาประกอบอาชีพท่ีบา้นเกิด และตอ้งการไดรั้บ
ความช่วยเหลือดา้นจ าหน่ายสินคา้สินคา้ชุมชน และอยากไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชน นอกจากน้ียงัขาดองค์ความรู้ในด้านการตลาด การสร้างตราสินคา้ และช่องทางการขาย ตลอดจนการ
พฒันารูปแบบของสินคา้ใหม่ ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ร่วมทั้งขาดการสนบัสนุนและการส่งเสริม
อยา่งเป็นรูปธรรมให้น าเอาสินคา้ชุมชนไปร่วมจ าหน่ายกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากชุมชนมีทุนทาง
วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างดีเป็นทุนอยูแ่ลว้ แต่ยงัขาด
การสนบัสนุนและการส่งเสริมอยา่งจริงจงั 

 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการให้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการต่อยอดวิถีชีวิตและ      
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน โดยเฉพาะควรมีการส่งเสริมวิถีการทอผา้ใยกญัชงอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสามารถสร้าง
รายไดแ้ละยอดขายให้กบัคนในชุมชนได ้รวมทั้งสามารถสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ ประเพณี วฒันธรรมและ  
วิถีชีวิตทางการเกษตรดั้งเดิม สร้างรายไดใ้ห้กบัผูสู้งอายุในชุมชน และเป็นการดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่ไดก้ลบัมา
ประกอบอาชีพท่ีบา้นเกิด และไดรั้บความช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐอยา่งเป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ชุมชนควรมีแนวทางในการส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนเผา่มง้ ในดา้นต่างๆ 
อยา่งเป็นรูปธรรม  โดยมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และทศันคติในประเด็นดา้นกลยุทธ์และแนวทาง
ของแต่ละชุมชนในการสืบทอดภูมิปัญญาของชนเผ่ามง้ในแต่ละพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่และขยายพื้นท่ี
เพื่อสร้างเครือข่ายไปในระดบัภูมิภาคอยา่งต่อเน่ือง 
 2.   ภาครัฐควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพิ่มเติมองค์ความรู้ดา้นการตลาดในมุมมองใหม่ๆ 
ให้กบัเยาวชนชนเผา่มง้ เพื่อจุดประกายความสนใจ ให้กลบัมาประกอบอาชีพในถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง 
และอบรมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ใหก้บัผูสู้งอายใุนชุมชนควบคู่ไปดว้ย  

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของผู ้บริโภคหรือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนม้ง บ้านแม่สาใหม่ โดยการส ารวจและสอบถามถึงความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มนักท่องเท่ียว      
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของกลุ่มชนเผา่ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ชุมชนและแนวทาง    
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มมูลค่าและและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดย
การบูรณาการองคค์วามรู้น าไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาผลิตภณัฑชุ์มชนใหย้งัคงอยูต่่อไป 




