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บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

และ 2) เพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี ใชการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิง

คุณภาพใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึกตามแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสรางกับกลุมผูใหขอมลู

สําคัญไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทน ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน และผูนําชุมชน จํานวน 30 คน 

วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย  สวนการวิจัยเชิงปริมาณใชในการประเมินความ

คิดเห็นท่ีมีตอความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน โดยใชแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมูลกับบุคลากรเทศบาลตําบลพระแทน ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน และลูกคา จํานวน 150 คน 

ผลการวิจัยพบวากลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนมีหลายกลุมแตละกลุมมีการออกแบบบรรจุ

ภณัฑและตราสัญลักษณเองแบบงาย ๆ เนนขอความอธิบายขอมูลผลิตภัณฑแตขาดการออกแบบตราสัญลักษณท่ีเปน  

อัตลักษณโดดเดนเพ่ือกอใหเกิดการจดจําสําหรับลูกคา กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนจึงมีความตองการพัฒนาตรา

สัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย

ทําใหไดอัตลักษณท่ีสําคัญคือ พระแทนดงรัง ซึ่งเปนพุทธสถานท่ีสําคัญของตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรีเพ่ือนํามาใชเปนตราสัญลักษณของดีเทศบาลพระแทนภายใตช่ือ “ภูมิพระแทน” ผลการประเมินความพึง

พอใจตอการพัฒนาตราสัญลักษณอยูในระดับมากท่ีสุด ทําใหไดตราสัญลักษณเพ่ือใชในการสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑ

ชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีตอไป 
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Abstract 

The objectives were 1) to study the context and potential of community products and 2) to 

develop the logo in order to promote community product identity in Phra Thaen Subdistrict 

Municipality, Tha Maka District, Kanchanaburi Province. The research was mixed method research 

based on the quantitative research and qualitative research. The qualitative research used to collect 

the data with in-depth interview based on semi-structured interviews. There were 30 interviewees, 

consisted of the administrators, the officers of Phra Thaen subdistrict Municipality, Tha Maka District, 

Kanchanaburi Province, the community products manufacturers and the community leaders. The 

data was analyzed according to the research objectives. The quantitative research was used to 

evaluate the opinions towards the satisfaction to the logo pattern in order to promote community 

product identity. The questionnaires was used to collect data from 150 people, consisted of the 

officers, community products manufacturers, community leaders and customers  

 The result showed that there were some community products manufacturers in Phra Thaen 

Subdistrict Municipality.The groups have their own a simple packaging design and logo, focusing to 

the product description information, but lacking a distinctive identity design to create recognition for 

customers. Therefore the community product manufacturers need to develop the logo in order to 

promote community product identity in Phra Thaen Subdistrict Municipality, Tha Maka District, 

Kanchanaburi Province. The result of the research, Phra Thaen DongRang, which is the famous 

Buddhist place in Tha Maka District, Kanchanaburi Province was chosen to be the symbol of products 

and name “Phoom Phra Thaen”. The result of satisfaction evaluation on the logo development is at 

the highest level. Therefore there have acquired the logo for promoting community product identity 

of Phra Thaen Subdistrict Municipality, Tha Maka District, Kanchanaburi Province. 

Keywords:  Development, Logo, Identity, Community Product 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

      รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจนโดยไดกําหนดเปนนโยบายอยางเปนรูปธรรมใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติลงสูการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ เพ่ือแกไขปญหา

ความอยากจนในรูปแบบหรือกิจกรรมตางๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีอาชีพ อยูดี กินดี สรางรายไดโดย

การนําทรัพยากรในชุมชนมาสรางมูลคาเปนสินคาเพ่ือจําหนาย ทําใหเกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพ่ือสราง

ความเขมแข็งในการดําเนินชีวิต เชน การจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุงเนน

กระบวนการพัฒนาเครือขายชุมชนภายใตรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสรางสินคาใหมีคุณภาพและมูลคาสูงข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืน
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ของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติโดยการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยการสรางความเขมแข็ง

ใหกับผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตรใหใชภูมิปญญา  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ความคิดสรางสรรค  เพ่ือยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู และท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจน

ใหมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559)  

การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชนเปนแนวคิดหน่ึงท่ีเนนใหคนในชุมชนมีสวนรวมท่ีจะวางรากฐานท่ีจะ

พัฒนาสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง มีระบบ มีการจัดการท่ีดีในทุกระดับ โดยใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาและเนนใหความสําคัญในบริบทของความยากจน ความมั่นคงของมนุษย ทุนทางสังคมและชุมชน  การมีสวน

รวม สวัสดิการสังคมและชุมชน  โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานจาก  การออมทรัพย การผลิต  ความเช่ือ จิตวิญญาณ ความ

ศรัทธา และมีเง่ือนไขความสําเร็จจากการนํา ความคิดใน 3 สวน ไดแก ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและสวนท่ีอยูใน

ชุมชนนอกจากน้ันการนําทางจิตวิญญาณของผูนําท่ีมีความคิด อุดมการณและวิสัยทัศนท่ีชัดเจน จะสามารถท่ีทําใหทุก

คนเห็นประโยชนรวมกันเปนการกําหนดเปาหมายท่ีแนนอน ทุกคนจะตองไปใหถึงและมีภารกิจรูปธรรมท่ีเดนชัด 

ปฏิบัติไดเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด พรอมกันน้ีจะตองมีความเช่ือมั่นและไววางใจตอกัน สุดทาย จะตองมีปจจัยรอย

รัด อารมณรวม หรือความตองการรวมกัน ซึ่งรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนมีท้ังรูปแบบธรรมชาติและรูปแบบท่ีมีการ

จัดการ โดยรูปแบบท่ีมีการจัดการน้ันสามารถกําหนดได 5 รูปแบบ ไดแก 1) การจัดสวัสดิการจากฐานองคกรการเงิน

ชุมชน 2) การจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน 3) การจัดสวัสดิการจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 4) การจัดสวัสดิการจากฐานอุดมการณ/ศาสนาและการจัดสวัสดิการจากฐานผูยากลําบาก โดยมีขบวนการ

ภาคประชาชน และ 5) กองทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ือสังคม (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนม, 2552) 

 ตาํบลพระแทนตั้งอยูในเขตปกครองของอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  6,625  

ไร จําแนกเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ประมาณ  5,000  ไร พ้ืนท่ีทําการคาขายและประกอบกิจการอ่ืน ๆ 

ประมาณ  1,285  ไร และพ้ืนท่ีปาไมในเขตเทศบาลประมาณ 340 ไร ดังน้ันประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเปน

เกษตรกรเปนหลัก เทศบาลตําบลพระแทนมีการจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน โดยอาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญา

ทองถ่ินดวยกระบวนการท่ีผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และนวัตกรรมนําเขาสูข้ันตอนการพัฒนา

อยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยาง

เช่ือมโยงกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม จากสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ทําให

ผูประกอบการธุรกิจตองตระหนักและใหความสําคัญกับการสงมอบคุณคาของสินคาไปยังลูกคามากข้ึนกวาอดีตท่ีผาน

มา (Lindgreen and Wynstra, 2005) จึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับผูผลิตท่ีจะตองสรางความเขาใจเพ่ือดําเนินการ

สรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑท่ีนําเสนอแกลูกคา (Eggert and Ulaga, 2002) ผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา “คุณคา” 

(value) อาจเกิดจากการผลิต การสงมอบ การรับรูของลูกคาซึ่งการทําใหเกิดคุณคาเปนสิ่งสําคัญในการสรางและรักษา

ความสัมพันธระหวงธุรกิจกับลูกคาในระยะยาว (Tzokas and Saren, 1999) ดังน้ันกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนจึงควร

สรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนเอง อยางไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตชุมชนยังประสบปญหาดาน

การตลาดในการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑดังน้ันจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนซึ่งผลิตจากทรัพยากรพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณคา
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เปนของดีเทศบาลตําบลพระแทน เพ่ือหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค นํามาตอยอดสรางสรรค ผลิตภัณฑใหมี

คณุลักษณะสอดคลองกับการยอมรับของผูบริโภค ยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด 

อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนใหดียิ่งข้ันตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 

2) เพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

3) เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีตอตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรในการวิจัยคือ ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนํา

ชุมชน ตลอดจนลูกคาท่ีซื้อผลิตภัณฑภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน โดยในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดกลุม

ตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระ

แทนท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 5 คน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 15 คน

รวม ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน รวมจํานวน 30 คน สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน ตลอดจนลูกคาท่ีซื้อผลิตภัณฑภัณฑชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ  

1)  แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure interview) เพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูให

ขอมูลหลักซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับบริบทและศักยภาพการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลพระแทนตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน 

2) แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมน

เทศบาลตําบลพระแทน ซึ่งใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอความพึง

พอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑท้ัง 3 รูปแบบ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 

เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ดวยการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและภาษาท่ีใช (Item Objective Congruency : IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 

3 ทาน และตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบารคไดคา

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 
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 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย        

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นขอคําถามก่ึงโครงสรางเพ่ือทราบถึงบริบท ศักยภาพการดําเนินงานและสภาพ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยนําประเด็นคําถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม        

 ข้ันตอนท่ี 2 คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทนท่ี

รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน รวมจํานวน 30 คน  

 ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการประชุมผูใหขอมูลสําคัญโดยการระดมความคิดเห็นแบบมีสวน

รวมในประเด็นโครงสรางคําถามท่ีกําหนดไวในแบบสัมภาษณโดยมุงเนนการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยประเด็นคําถามครอบคลุมถึงบริบท 

ศักยภาพการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือนําไป

เปนขอมูลสําคัญสําหรับการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลพระแทนตอไป          

 ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ และนํา

ขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลพระแทน          

 ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนไดซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทนท่ี

รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน และใชแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมลูจากและลูกคาท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คนเพ่ือประเมินความ

พึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน ซึ่งเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็น

ดวยนอยท่ีสุด          

 ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยแกตัวแทนผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลพระแทน

ท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาบริบท ศักยภาพการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณ

ผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) สวนการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือ

สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี      

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาบริบท ศักยภาพและสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ตําบลพระแทนตั้งอยูในเขตปกครองของ

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเทศบาลตําบลพระแทนเปนหนวยงานปกครองทองถ่ินโดยเขตการปกครอง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลพระแทน  ซึ่งประกอบดวย  12  หมูบาน มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  6,625  ไร 

จําแนกเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ประมาณ  5,000  ไร พ้ืนท่ีทําการคาขายและประกอบกิจการอ่ืน ๆ 

ประมาณ  1,285  ไร และพ้ืนท่ีปาไมในเขตเทศบาลประมาณ 340 ไร ดังน้ันประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเปน

เกษตรกรเปนหลัก เทศบาลตําบลพระแทนมีการจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐานการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน โดย

อาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการท่ีผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู 

และนวัตกรรมการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยาง

เช่ือมโยงกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งปจจุบันมีการรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน

ตาง ๆ โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินมาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตร

อินทรีย กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม กลุมนํ้าพริกแกงบานสํานักเย็น กลุมแมบานหมูบานดอนรัก กลุมโรงสีขาวชุมชน 

กลุมสตรีรีไซเคิล รวมถึงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุมตาง ๆ เหลาน้ีมีการดําเนินการอยางเขมแข็งในการผลิต

ผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑสวนใหญมีการบรรจุในบรรจุภัณฑแบบงาย ๆ ออกแบบและ

จัดทํากันเองในแตละกลุมผลิตทําใหผลิตภัณฑขาดอัตลักษณท่ีนาสนใจและจดจํา เมื่อกลุมผูผลิตตาง ๆ นําผลิตภัณฑไป

จําหนายตามรานจําหนายของฝาก หรือการออกบูธรวมงานตาง ๆ เพ่ือจําหนายผลิตภัณฑในจังหวัดกาญจนบุรี ทําให

กลุมลูกคาไมสามารถจดจําผลิตภัณฑไดวาเปนของดีของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี หลายครั้งท่ีลูกคาซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ไป และมีความตองการท่ีจะซื้อซ้ําเพ่ือนําไปเปนของขวัญ ของฝาก 

ของท่ีระลึก จะตองติดตอสอบถามมายังหนวยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงใหเห็นถึงการขาดขอมูลและการ

สื่อสารอัตลักษณท่ีชัดเจนและโดดเดนของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระ

แทน กลุมผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นสอดคลองกันวาสภาพปญหาหลักประการหน่ึงท่ีสําคัญเปนเรื่องของการขาดการ

สรางอัตลักษณท่ีโดดเดนใหกับผลิตภัณฑชุมชน จึงมีความตองการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณและการ

จดจําใหกับผลิตภัณฑเพ่ือใหกลุมลูกคาจดจําวาเปนของดีเทศบาลพระแทน ซึ่งจะชวยสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนอันจะเปนการเสริมสรางสวัสดิการชุมชนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนอยางยั่งยืนไดตอไป

 2. ผลการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณท่ีโดดเดนของตําบลพระแทนเปนพุทธสถานท่ีสําคัญคือ   

“พระแทนดงรัง” ซึ่งตั้งอยูภายในวัดพระแทนดงรังวรวิหารซึ่งเปนพระอารามหลวงช้ันตรี เปนวัดโบราณซึ่งมีแทนหิน

ขนาดใหญท่ีชาวบานเช่ือกันวาเปนพระแทนศักดิ์สิทธ์ิท่ีพระพุทธเจาดับขันธปรินิพานท่ีน่ีและบริเวณโดยรอบมีตนรัง

จํานวนมากซึ่งกลาวกันวาเปนปาดงรังท่ีกวางใหญท่ีสุดในโลก นอกจากน้ันในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานท่ีเก่ียวของกับ

พุทธประวัติ เชน เชน วิหารพระแทน บอบวนพระโอษฐ   เขาถวายพระเพลิง รอยพระพุทธบาทไมประดับมุก วิหารหิน

บดยา วิหารพระอานนท หอพระธาตุ พระอุโบสถจัตุรมุข วิหารพระพุฒมงคล บันไดนาคเจ็ดเศียร บันไดแกว นับวาเปน

สังเวชนียสถานแหงหน่ึงในสี่แหงของพระพุทธเจา คือสถานท่ีประสูติ สถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และ

สถานท่ีดับขันธปรินิพพาน ซึ่งสังคมไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธทําใหทุกคนทราบพุทธประวัติเปนอยางดี ดังน้ัน
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พุทธสถานท่ีมีความเก่ียวของกับพุทธประวัติของพระพุทธเจาจึงเปนท่ีจดจําของคนสวนใหญ ผลการวิเคราะหขอมูลจึง

นําช่ือและภาพของพระแทนดงรังซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีจดจําไดมาพัฒนาเปนตราสัญลักษณท่ีสราง

การรับรูและจดจําใหกับผลิตภัณฑชุมชนท่ีผลิตข้ึนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนซึ่งผลิตภัณฑแตละชนิดสะทอนภูมิ

ปญญาทองถ่ินอยางชัดเจนภายใตช่ือ “ภูมิพระแทน” ของดีเทศบาลตําบลพระแทน 

ผลจากการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

พระแทน ซึ่งคณะผูวิจัยจึงไดรวมกันกับตัวแทนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งประกอบดวยบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบล

พระแทนท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ ผูนําชุมชนเพ่ือออกแบบ

ตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนออกมาเปน 3 รูปแบบดังน้ี 

 

 

 

 

 

        แบบท่ี 1                    แบบท่ี 2      แบบท่ี 3 

ภาพท่ี 1 ภาพตราสญัลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภณัฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนท้ัง 3 รูปแบบ 

จากน้ันคณะผูวิจัยจึงประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบล

พระแทนท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน และเก็บรวบรวม

ขอมูลจากลูกคาท่ีซื้อผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ

รูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนท้ัง 3 รูปแบบ โดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจปรากฏดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลติภณัฑชุมชนเทศบาลตาํบล 

             พระแทน                

เกณฑการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

ตอรูปแบบตรา

สัญลักษณ 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

X� S.D. 

ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ 
X� S.D. 

ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ 
X� S.D. 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

บงบอกความเปนอัต

ลักษณของชุมชน 

4.53 0.43 มากท่ีสุด 4.52 0.56 มากท่ีสุด 3.78 0.53 มาก 

เปนตัวแทนของ

ผลิตภณัฑชุมชน 

4.52 0.89 มากท่ีสุด 4.53 0.58 มากท่ีสุด 3.46 0.80 ปานกลาง 

สามารถจดจําได 3.87 0.84 มาก 4.64 0.46 มากท่ีสุด 4.11 0.85 มาก 

สีสันสวยงามโดดเดน

และสะดดุตา 

4.12 0.56 มาก 4.71 0.63 มากท่ีสุด 3.45 0.91 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมจํานวน 150 คน มีความพึงพอใจตอรูปแบบตรา

สัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน แบบท่ี 2 เปนอันดับท่ี 1 โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( X� = 4.59, S.D.= 0.60) รองลงมาเปนแบบท่ี 1 เปนอันดับท่ี 2 โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจอยูในระดับมาก ( X� = 4.10, S.D.= 0.71) และแบบท่ี 3 ผลการประเมินเปนอันดับท่ี 3 โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวม

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X� = 3.98, S.D.= 0.67) ตามลําดับ ดังน้ันจึงสรุปไดวาโดยภาพรวมผูมีสวนไดสวนเสีย

ท้ังหมดมีความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณท่ีสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในแบบท่ี 2 มากท่ีสุด ซึ่งมีรูปแบบตราสัญลักษณดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาบริบท ศักยภาพและสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา เทศบาลตําบลพระแทนมีการจัด

สวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยอาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการท่ี

ผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และนวัตกรรมการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อน

นาเช่ือถือ ปลอดภัย 4.17 0.75 มาก 4.34 0.77 มาก 4.15 0.77 มาก 

รูปรางเหมาะสม 3.79 0.97 มาก 4.78 0.47 มากท่ีสุด 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

ภาพประกอบและ

ตัวอักษรชัดเจน 

4.51 0.62 มากท่ีสุด 4.62 0.56 มากท่ีสุด 4.51 0.66 มากท่ีสุด 

ความทันสมัย 3.46 0.48 ปานกลาง 4.59 0.61 มากท่ีสุด 3.38 0.67 ปานกลาง 

สรางมลูคาเพ่ิม 4.11 0.84 มาก 4.55 0.68 มากท่ีสุด 3.98 0.75 มาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.10 0.71 มาก 4.59 0.60 มากท่ีสุด 3.93 0.67 มาก 

อันดับ อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 3 

ภาพท่ี 2 ภาพตราสญัลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณ

ผลิตภณัฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
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เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑสวนใหญมีการบรรจุในบรรจุภัณฑแบบงาย 

ๆ เนนขอความบรรยายช่ือสินคา ขอมูลตาง ๆ เชน กลุมผูผลิต สรรพคุณหรือคุณประโยชนตางๆ บนกระดาษธรรมดา 

ออกแบบบรรจุภัณฑกันเองโดยใชประสบการณ และจัดทํากันเองในแตละกลุมผูผลิตทําใหผลิตภัณฑขาดอัตลักษณท่ี

ชัดเจน นาสนใจและสรางการจดจําสําหรับลูกคา ทําใหกลุมลูกคาไมสามารถจดจําผลิตภัณฑไดวาเปนของดีของพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สอดคลองกับปณณณัช ธนัทพรรษรัตน และฉันทนา 

สุรัสวดี (2558) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา

ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือนบานคลองเดื่อพัฒนา ตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีซึ่งพบวาผลิตภัณฑ

สินคาชุมชนบานคลองเดื่อพัฒนามีรูปแบบงายๆ พิมพขอความช่ือสินคาสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาติดไวท่ีผลิตภัณฑ

ทําใหผลิตภัณฑขาดความนาเช่ือถือความโดดเดนนาสนใจและนาจดจํา ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการขาด

ขอมูลและการสื่อสารอัตลักษณท่ีชัดเจนและโดดเดนของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลพระแทน จึงจําเปนตองพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณและการจดจําใหกับผลิตภัณฑจากกลุมผูผลิต

ผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหกลุมลูกคาจดจําวาเปน ของดี

เทศบาลพระแทน สอดคลองผลการศึกษาของศิริอมร กาวีระ (2560) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน

การตลาดกลุมน้ําพริกเกษตรกรบานแมไข อําเภอบานตาก จังหวัดตากพบวาจุดออนดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกแกง

เกษตรกรบานแมไขคือบรรจุภัณฑมีช่ือตราสัญลักษณไมชัดเจนและไมสวยงาม ดังน้ันแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน

การตลาดคือตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุ

ภัณฑใหสวยงามชัดเจน  

2. ผลการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือ

สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลพระแทนซึ่งการดําเนินการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณ

ผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูมีสวนไดสวนเสียจนสามารถคนหาอัตลักษณ

ท่ีโดดเดนนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสอดคลองกับเพียสและสไตเฟล (Pearse & Stiefel cited in 

Pongquan,1979) ไดอธิบายถึงประเภทของการมีสวนรวมวามี 4 ข้ันตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การ

มีสวนรวมในข้ันปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (Decision Making) ไมไดหมายความวาจะเปนการตัดสินใจเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับ

การดําเนินงาน (Implementation) ดวย เชนการกําหนดกิจกรรมการพัฒนา และการตัดสินใจยังมีความเก่ียวของกับ

ประชาชนในเรื่องผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาดวยจึงจะทําใหประสบ

ผลสําเร็จ ดังท่ีอุไรวรรณ ทองแกมแกว และชูศักดิ์ ทองแกมแกว (2552) กลาวไววา การรวมกลุม รวมกันคิด รวมใน

การศึกษา รวมกําหนดและรวมกันปฏิบัติน้ันสามารถทําใหงานตาง ๆ ลุลวงไดกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนนับเปน

การทํางานท่ีมีสวนรวมท่ีดีและยังทําใหคนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความเปนเจาของและมีความพึงพอใจตอ

ภาพลักษณผลิตภัณฑของชุมชน  

ผลการวิจัยทําใหพบวา อัตลักษณท่ีโดดเดนของตําบลพระแทนเปนพุทธสถานท่ีสําคัญคือ “พระแทนดง

รัง” ซึ่งตั้งอยูภายในวัดพระแทนดงรังวรวิหาร เปนวัดโบราณซึ่งมีแทนหินขนาดใหญท่ีชาวบานเช่ือกันวาเปนพระแทน

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีพระพุทธเจาดับขันธปรินิพานท่ีน่ีซึ่งมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักมายาวนาน ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นสอดคลอง
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กันวาควรนํามาใชเปนสัญลักษณสําคัญเพ่ือออกแบบเปนตราสัญลักษณของผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน

เพ่ือใหมีความโดดเดนและจดจําไดงายสอดคลองกับทองเจือ เขียดทอง (2547) ซึ่งอธิบายไววาการออกแบบตรา

สัญลักษณน้ันมีเปาหมายเพ่ือเปนการสื่อ เพ่ือเตือนความทรงจําและทําใหเกิดผลดานการสื่อความหมายตอสาธารณชน

ไดงายข้ึน สอดคลองกับวรรนา กัลยาสาย (2552) ท่ีไดกลาววาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเปนมาตรฐานน้ันตอง

คํานึงถึงตราผลิตภัณฑของกลุม สัญลักษณของกลุม ตลอดจนรายละเอียดของขอมูลซึ่งเปนสวนประกอบท่ีสําคัญเพ่ือ

สรางความโดดเดนใหตัวผลิตภัณฑจดจํางายโดยการดําเนินการแบบมีสวนรวม สมาชิกจะชวยกันเสนอรูปแบบท่ี

ตองการกอนเมื่อฝายออกแบบทําการออกแบบแลวจึงนําไปพิจารณารวมกันในกลุมจนเปนท่ีพึงพอใจจึงจะนํามาใชได 

ดังท่ีเสรี วงษมณฑา และชุษณะ เตชคณา (2550) กลาววาการสรางแบรนดใหเขมแข็งก็คือการทําใหสินคามีความ

แตกตางท่ีชัดเจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะเมื่อผูบริโภคช่ืนชมแบรนดใดก็ตาม สินคาภายใตแบรนด

น้ันก็จะขายไดงายข้ึนและท่ีสําคัญคือสินคาชนิดใดท่ีมีแบรนดโดดเดนและแตกตางจากสินคาชนิดอ่ืนอยางชัดเจนจะ

สามารถหลุดพนจากสงรามราคาไมตองแขงขันกับสินคาอ่ืนดวยราคาทําใหสามารถทํากําไรไดมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

 1. หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเชน เทศบาลตําบลพระแทน และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนสามารถนํา

รูปแบบตราสัญลักษณท่ีสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนไปใชในการดําเนินงานเพ่ือสรางการยอมรับและจดจํา

ตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑชุมชนอันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนได 

 2. การสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานของกลุมผูผลิตชุมชนควรมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ

ดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในข้ันปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาดวยจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

 ควรมีการประเมินความพึงพอใจและผลกระทบจากการพัฒนาตราสัญลักษณเพ่ือสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑ

ชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนในดานความยั่งยืนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนตอไป 
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