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การพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน
และ 2) เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ใชการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึกตามแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางกับกลุมผูใหขอมูล
สําคัญไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทน ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน และผูนําชุมชน จํานวน 30 คน
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย สวนการวิจัยเชิงปริมาณใชในการประเมินความ
คิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน โดยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลกับบุคลากรเทศบาลตําบลพระแทน ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน และลูกคา จํานวน 150 คน
ผลการวิจัยพบวากลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนมีหลายกลุมแตละกลุมมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑและตราสัญลักษณเองแบบงาย ๆ เนนขอความอธิบายขอมูลผลิตภัณฑแตขาดการออกแบบตราสัญลักษณที่เปน
อัตลักษณโดดเด นเพื่อกอใหเกิด การจดจําสําหรั บลูกคา กลุมผู ผลิตผลิตภัณฑชุม ชนจึงมีความตอ งการพัฒนาตรา
สัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย
ทําใหไดอัตลักษณที่สําคัญคือ พระแทนดงรัง ซึ่งเปนพุทธสถานที่สําคัญของตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อนํามาใชเปนตราสัญลักษณของดีเทศบาลพระแทนภายใตชื่อ “ภูมิพระแทน” ผลการประเมินความพึง
พอใจตอการพัฒนาตราสัญลักษณอยูในระดับมากที่สุด ทําใหไดตราสัญลักษณเพื่อใชในการสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑ
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
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
รัฐบาลให ความสําคั ญกับการแกไขป ญหาความยากจนโดยได กําหนดเป นนโยบายอยางเปน รูปธรรมใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติลงสูการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั่วประเทศ เพื่อแกไขปญหา
ความอยากจนในรูปแบบหรือกิจกรรมตางๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีอาชีพ อยูดี กินดี สรางรายไดโดย
การนําทรัพยากรในชุมชนมาสรางมูลคาเปนสินคาเพื่อจําหนาย ทําใหเกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพื่อสราง
ความเข ม แข็ ง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เช น การจั ด ตั้ ง กลุ ม อาชี พ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กองทุ น หมู บ า น สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนน
กระบวนการพัฒนาเครือขายชุมชนภายใตรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม รวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางสินคาใหมีคุณภาพและมูลคาสูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืน
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ของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยการปรับโครงสรา ง
เศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยการสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตรใหใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค เพื่อยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู และที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559)
การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชนเปนแนวคิดหนึ่งที่เนนใหคนในชุมชนมีสวนรวมที่จะวางรากฐานที่จะ
พัฒนาสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาและเนนใหความสําคัญในบริบทของความยากจน ความมั่นคงของมนุษย ทุนทางสังคมและชุมชน การมีสวน
รวม สวัสดิการสังคมและชุมชน โดยมีแนวคิดพื้นฐานจาก การออมทรัพย การผลิต ความเชื่อ จิตวิญญาณ ความ
ศรัทธา และมีเงื่อนไขความสําเร็จจากการนํา ความคิดใน 3 สวน ไดแก ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและสวนที่อยูใน
ชุมชนนอกจากนั้นการนําทางจิตวิญญาณของผูนําที่มีความคิด อุดมการณและวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะสามารถที่ทําใหทุก
คนเห็นประโยชนรวมกันเปนการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ทุกคนจะตองไปใหถึงและมีภารกิจรูปธรรมที่เดนชัด
ปฏิบัติไดเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด พรอมกันนี้จะตองมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอกัน สุดทาย จะตองมีปจจัยรอย
รัด อารมณรวม หรือความตองการรวมกัน ซึ่งรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนมีทั้งรูปแบบธรรมชาติและรูปแบบที่มีการ
จัดการ โดยรูปแบบที่มีการจัดการนั้นสามารถกําหนดได 5 รูปแบบ ไดแก 1) การจัดสวัสดิการจากฐานองคกรการเงิน
ชุมชน 2) การจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน 3) การจัดสวัสดิการจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 4) การจัดสวัสดิการจากฐานอุดมการณ/ศาสนาและการจัดสวัสดิการจากฐานผูยากลําบาก โดยมีขบวนการ
ภาคประชาชน และ 5) กองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อสังคม (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนม, 2552)
ตําบลพระแทนตั้งอยูในเขตปกครองของอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,625
ไร จําแนกเปนพื้นที่ทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ประมาณ 5,000 ไร พื้นที่ทําการคาขายและประกอบกิจการอื่น ๆ
ประมาณ 1,285 ไร และพื้นที่ปาไมในเขตเทศบาลประมาณ 340 ไร ดังนั้นประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเปน
เกษตรกรเป น หลั ก เทศบาลตํ า บลพระแท น มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารจากฐานการผลิ ต และธุ ร กิ จ ชุ ม ชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน โดยอาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยกระบวนการที่ผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และนวัตกรรมนําเขาสูขั้นตอนการพัฒนา
อยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยาง
เชื่ อมโยงกั นบนพื้น ฐานของวั ฒนธรรม จากสภาพแวดล อมทางธุร กิ จในปจ จุ บัน เปลี่ ย นแปลงจากเดิม มาก ทํา ให
ผูประกอบการธุรกิจตองตระหนักและใหความสําคัญกับการสงมอบคุณคาของสินคาไปยังลูกคามากขึ้นกวาอดีตที่ผาน
มา (Lindgreen and Wynstra, 2005) จึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับผูผลิตที่จะตองสรางความเขาใจเพื่อดําเนินการ
สรางคุณ คาใหกั บผลิตภั ณฑที่นํา เสนอแกลูกคา (Eggert and Ulaga, 2002) ผลการวิจัยที่ ผานมาพบวา “คุณคา ”
(value) อาจเกิดจากการผลิต การสงมอบ การรับรูของลูกคาซึ่งการทําใหเกิดคุณคาเปนสิ่งสําคัญในการสรางและรักษา
ความสัมพันธระหวงธุรกิจกับลูกคาในระยะยาว (Tzokas and Saren, 1999) ดังนั้นกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนจึงควร
สรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนเอง อยางไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตชุมชนยังประสบปญหาดาน
การตลาดในการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑดังนั้นจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนซึ่งผลิตจากทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีคุณคา
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เป น ของดี เทศบาลตํ า บลพระแท น เพื่ อ หนุ น เสริ ม เศรษฐกิ จ สร า งสรรค นํ า มาต อ ยอดสรา งสรรค ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี
คุณลักษณะสอดคลองกับการยอมรับของผูบริโภค ยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด
อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนใหดียิ่งขั้นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี
2) เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3) เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ตอตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยคือ ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนํา
ชุมชน ตลอดจนลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน โดยในการวิจัยครั้งนี้กําหนดกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระ
แทนที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 5 คน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 15 คน
รวม ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน รวมจํานวน 30 คน สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารและ
เจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน ตลอดจนลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑภัณฑชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ
1) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure interview) เพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูให
ขอมูลหลักซึ่งเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับบริบทและศักยภาพการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขต
เทศบาลตํ า บลพระแท น ตลอดจนป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย โดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมน
เทศบาลตําบลพระแทน ซึ่งใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นที่มีตอความพึง
พอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑทั้ง 3 รูปแบบ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก
เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดวยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช (Item Objective Congruency : IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน และตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบารคไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.94
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นขอคําถามกึ่งโครงสรางเพื่อทราบถึงบริบท ศักยภาพการดําเนินงานและสภาพ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี โดยนําประเด็นคําถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทนที่
รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน รวมจํานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการประชุมผูใหขอมูลสําคัญโดยการระดมความคิดเห็นแบบมีสวน
รวมในประเด็นโครงสรางคําถามที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณโดยมุงเนนการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรีย นรูรวมกัน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยประเด็นคําถามครอบคลุมถึงบริบ ท
ศักยภาพการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําไป
เปนขอมูลสําคัญสําหรับการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลพระแทนตอไป
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ และนํา
ขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลพระแทน
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนไดซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทนที่
รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิต ภัณฑชุม ชน กลุมผูผลิ ตผลิตภั ณฑชุม ชน ผูนํ าชุมชน และใชแบบสอบถามเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากและลูกคาที่เคยซื้อผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คนเพื่อประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน โดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็น
ดวยนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยแกตัวแทนผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบลพระแทน
ที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนเพื่อนําไปสูการใชประโยชนตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจั ยครั้ง นี้ใช การวิ จัยเชิงคุณ ภาพเพื่อศึ กษาบริบท ศัก ยภาพการดําเนิ นงาน ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) สวนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อ
สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบท ศักยภาพและสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ตําบลพระแทนตั้งอยูในเขตปกครองของ
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเทศบาลตําบลพระแทนเปนหนวยงานปกครองทองถิ่นโดยเขตการปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลพระแทน ซึ่งประกอบดวย 12 หมูบาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,625 ไร
จําแนกเปนพื้นที่ทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ประมาณ 5,000 ไร พื้นที่ทําการคาขายและประกอบกิจการอื่น ๆ
ประมาณ 1,285 ไร และพื้นที่ปาไมในเขตเทศบาลประมาณ 340 ไร ดังนั้นประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเปน
เกษตรกรเป น หลั ก เทศบาลตํ า บลพระแท น มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารจากฐานการผลิ ต และธุ ร กิ จ ชุ ม ชนจากฐานการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน โดย
อาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการที่ผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู
และนวัตกรรมการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยาง
เชื่อมโยงกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งปจจุบันมีการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน
ตาง ๆ โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นมาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตร
อินทรีย กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม กลุมน้ําพริกแกงบานสํานักเย็น กลุมแมบานหมูบานดอนรัก กลุมโรงสีขาวชุมชน
กลุมสตรีรีไซเคิล รวมถึงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุมตาง ๆ เหลานี้มีการดําเนินการอยางเขมแข็งในการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑสวนใหญมีการบรรจุในบรรจุภัณฑแบบงาย ๆ ออกแบบและ
จัดทํากันเองในแตละกลุมผลิตทําใหผลิตภัณฑขาดอัตลักษณที่นาสนใจและจดจํา เมื่อกลุมผูผลิตตาง ๆ นําผลิตภัณฑไป
จําหนายตามรานจําหนายของฝาก หรือการออกบูธรวมงานตาง ๆ เพื่อจําหนายผลิตภัณฑในจังหวัดกาญจนบุรี ทําให
กลุมลูกคาไมสามารถจดจําผลิตภัณฑไดวาเปนของดีของพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี หลายครั้งที่ลูกคาซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ไป และมีความตองการที่จะซื้อซ้ําเพื่อนําไปเปนของขวัญ ของฝาก
ของที่ระลึก จะตองติดตอสอบถามมายังหนวยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงใหเห็นถึงการขาดขอมูลและการ
สื่อสารอัตลักษณที่ชัดเจนและโดดเดนของผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระ
แทน กลุมผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นสอดคลองกันวาสภาพปญหาหลักประการหนึ่งที่สําคัญเปนเรื่องของการขาดการ
สรางอัตลักษณที่โดดเดนใหกับผลิตภัณฑชุมชน จึงมีความตองการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณและการ
จดจําใหกับผลิตภัณฑเพื่อใหกลุมลูกคาจดจําวาเปนของดีเทศบาลพระแทน ซึ่งจะชวยสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอันจะเปนการเสริมสรางสวัสดิการชุมชนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนอยางยั่งยืนไดตอไป
2. ผลการพัฒนาตราสัญลักษณเพือ่ สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณที่โดดเดนของตํ าบลพระแทนเปนพุ ทธสถานที่สําคัญคื อ
“พระแทนดงรัง” ซึ่งตั้งอยูภายในวัดพระแทนดงรังวรวิหารซึ่งเปนพระอารามหลวงชั้นตรี เปนวัดโบราณซึ่งมีแทนหิน
ขนาดใหญที่ชาวบานเชื่อกันวาเปนพระแทนศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจาดับขันธปรินิพานที่นี่และบริเวณโดยรอบมีตนรัง
จํานวนมากซึ่งกลาวกันวาเปนปาดงรังที่กวางใหญที่สุดในโลก นอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวของกับ
พุทธประวัติ เชน เชน วิหารพระแทน บอบวนพระโอษฐ เขาถวายพระเพลิง รอยพระพุทธบาทไมประดับมุก วิหารหิน
บดยา วิหารพระอานนท หอพระธาตุ พระอุโบสถจัตุรมุข วิหารพระพุฒมงคล บันไดนาคเจ็ดเศียร บันไดแกว นับวาเปน
สังเวชนียสถานแหงหนึ่งในสี่แหงของพระพุทธเจา คือสถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ
สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ซึ่งสังคมไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธทําใหทุกคนทราบพุทธประวัติเปนอยางดี ดังนั้น
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พุทธสถานที่มีความเกี่ยวของกับพุทธประวัติของพระพุทธเจาจึงเปนที่จดจําของคนสวนใหญ ผลการวิเคราะหขอมูลจึง
นําชื่อและภาพของพระแทนดงรังซึ่งเปนสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงและเปนที่จดจําไดมาพัฒนาเปนตราสัญลักษณที่สราง
การรับรูและจดจําใหกับผลิตภัณฑชุมชนที่ผลิตขึ้นในเขตเทศบาลตําบลพระแทนซึ่งผลิตภัณฑแตละชนิดสะทอนภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางชัดเจนภายใตชื่อ “ภูมิพระแทน” ของดีเทศบาลตําบลพระแทน
ผลจากการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
พระแทน ซึ่งคณะผูวิจัยจึงไดรวมกันกับตัวแทนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งประกอบดวยบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบล
พระแทนที่รับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตัวแทนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ ผูนําชุมชนเพื่อออกแบบ
ตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทนออกมาเปน 3 รูปแบบดังนี้

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

ภาพที่ 1 ภาพตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนทั้ง 3 รูปแบบ
จากนั้นคณะผูวิจัยจึงประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลตําบล
พระแทนที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูนําชุมชน และเก็บรวบรวม
ขอมูลจากลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน รวมจํานวน 150 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
รูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนทั้ง 3 รูปแบบ โดยใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชมุ ชนเทศบาลตําบล
พระแทน
เกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจ
ตอรูปแบบตรา
สัญลักษณ
บงบอกความเปนอัต
ลักษณของชุมชน
เปนตัวแทนของ
ผลิตภัณฑชุมชน
สามารถจดจําได
สีสันสวยงามโดดเดน
และสะดุดตา

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

4.53 0.43

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

4.52

ระดับ
S.D. ความ
�
X
พึงพอใจ
0.56 มากที่สุด 3.78

0.53

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

4.52 0.89

มากที่สุด

4.53

0.58 มากที่สุด 3.46 0.80

ปานกลาง

3.87 0.84
4.12 0.56

มาก
มาก

4.64
4.71

0.46 มากที่สุด 4.11 0.85
มาก
0.63 มากทีส่ ุด 3.45 0.91 ปานกลาง

�
X

S.D.

�
X
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นาเชื่อถือ ปลอดภัย
รูปรางเหมาะสม
ภาพประกอบและ
ตัวอักษรชัดเจน
ความทันสมัย
สรางมูลคาเพิ่ม
ภาพรวมเฉลี่ย
อันดับ

4.17 0.75
3.79 0.97
4.51 0.62

มาก
มาก
มากที่สุด

4.34
4.78
4.62

0.77
มาก
4.15
0.47 มากที่สุด 4.52
0.56 มากทีส่ ุด 4.51

0.77
0.59
0.66

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.46 0.48 ปานกลาง 4.59 0.61 มากที่สุด 3.38 0.67 ปานกลาง
4.11 0.84
มาก
4.55 0.68 มากที่สุด 3.98 0.75
มาก
4.10 0.71
มาก
4.59 0.60 มากที่สุด 3.93 0.67
มาก
อันดับที่ 2
อันดับที่ 1
อันดับที่ 3

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมจํานวน 150 คน มีความพึงพอใจตอรูปแบบตรา
สัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน แบบที่ 2 เปนอันดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยความ
� = 4.59, S.D.= 0.60) รองลงมาเปนแบบที่ 1 เปนอันดับที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X
พอใจอยูในระดับมาก ( �
X = 4.10, S.D.= 0.71) และแบบที่ 3 ผลการประเมินเปนอันดับที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวม
� = 3.98, S.D.= 0.67) ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวาโดยภาพรวมผูมีสวนไดสวนเสีย
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X
ทั้งหมดมีความพึงพอใจตอรูปแบบตราสัญลักษณที่สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในแบบที่ 2 มากที่สุด ซึ่งมีรูปแบบตราสัญลักษณดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาบริบท ศักยภาพและสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา เทศบาลตําบลพระแทนมีการจั ด
สวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยอาศัยหลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการที่
ผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และนวัตกรรมการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑสวนใหญมีการบรรจุในบรรจุภัณฑแบบงาย
ๆ เนนขอความบรรยายชื่อสินคา ขอมูลตาง ๆ เชน กลุมผูผลิต สรรพคุณหรือคุณประโยชนตางๆ บนกระดาษธรรมดา
ออกแบบบรรจุภัณฑกันเองโดยใชประสบการณ และจัดทํากันเองในแตละกลุมผูผลิตทําใหผลิตภัณฑขาดอัตลักษณที่
ชัดเจน นาสนใจและสรางการจดจําสําหรับลูกคา ทําใหกลุมลูกคาไมสามารถจดจําผลิตภัณฑไดวาเปนของดีของพื้นที่ใน
เขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สอดคลองกับปณณณัช ธนัทพรรษรัตน และฉันทนา
สุรัสวดี (2558) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือนบานคลองเดื่อพัฒนา ตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีซึ่งพบวาผลิตภัณฑ
สินคาชุมชนบานคลองเดื่อพัฒนามีรูปแบบงายๆ พิมพขอความชื่อสินคาสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาติดไวที่ผลิตภัณฑ
ทําใหผลิตภัณฑขาดความนาเชื่อถือความโดดเดนนาสนใจและนาจดจํา ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการขาด
ขอมูลและการสื่อสารอัตลักษณที่ชัดเจนและโดดเดนของผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลพระแทน จึงจําเปนตองพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณและการจดจําใหกับผลิตภัณฑจากกลุมผูผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหกลุมลูกคาจดจําวาเปน ของดี
เทศบาลพระแทน สอดคลองผลการศึกษาของศิริอมร กาวีระ (2560) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน
การตลาดกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข อําเภอบานตาก จังหวัดตากพบวาจุดออนดานการตลาดของกลุมน้ําพริกแกง
เกษตรกรบานแมไขคือบรรจุภัณฑมีชื่อตราสัญลักษณไมชัดเจนและไมสวยงาม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน
การตลาดคือตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหสวยงามชัดเจน
2. ผลการพัฒนาตราสั ญลักษณเพื่อ สงเสริ มอัตลั กษณผ ลิตภัณ ฑชุมชนในเขตเทศบาลตํ าบลพระแท น
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อ
สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลพระแทนซึ่งการดําเนินการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณ
ผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูมีสวนไดสวนเสียจนสามารถคนหาอัตลักษณ
ที่ โ ดดเด น นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนสอดคล อ งกั บ เพี ย ส แ ละสไตเฟล (Pearse & Stiefel cited in
Pongquan,1979) ไดอธิบายถึงประเภทของการมีสวนรวมวามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การ
มีสวนรวมในขั้นปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) ไมไดหมายความวาจะเปนการตัดสินใจเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับ
การดําเนินงาน (Implementation) ดวย เชนการกําหนดกิจกรรมการพัฒนา และการตัดสินใจยังมีความเกี่ยวของกับ
ประชาชนในเรื่องผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาดวยจึงจะทําใหประสบ
ผลสําเร็จ ดังที่อุไรวรรณ ทองแกมแกว และชูศักดิ์ ทองแกมแกว (2552) กลาวไววา การรวมกลุม รวมกันคิด รวมใน
การศึกษา รวมกําหนดและรวมกันปฏิบัตินั้นสามารถทําใหงานตาง ๆ ลุลวงไดกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนนับเปน
การทํางานที่มีสวนรวมที่ดีและยังทําใหคนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความเปนเจาของและมีความพึงพอใจตอ
ภาพลักษณผลิตภัณฑของชุมชน
ผลการวิจัยทําใหพบวา อัตลักษณที่โดดเดนของตําบลพระแทนเปนพุทธสถานที่สําคัญคือ “พระแทนดง
รัง” ซึ่งตั้งอยูภายในวัดพระแทนดงรังวรวิหาร เปนวัดโบราณซึ่งมีแทนหินขนาดใหญที่ชาวบานเชื่อกันวาเปนพระแทน
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจาดับขันธปรินิพานที่นี่ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมายาวนาน ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นสอดคลอง
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กันวาควรนํามาใชเปนสัญลักษณสําคัญเพื่อออกแบบเปนตราสัญลักษณของผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลตําบลพระแทน
เพื่อใหมีความโดดเดนและจดจําไดงายสอดคลองกับทองเจือ เขียดทอง (2547) ซึ่งอธิบายไววาการออกแบบตรา
สัญลักษณนั้นมีเปาหมายเพื่อเปนการสื่อ เพื่อเตือนความทรงจําและทําใหเกิดผลดานการสื่อความหมายตอสาธารณชน
ไดงายขึ้น สอดคลองกับวรรนา กัลยาสาย (2552) ที่ไดกลาววาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเปนมาตรฐานนั้นตอง
คํานึงถึงตราผลิตภัณฑของกลุม สัญลักษณของกลุม ตลอดจนรายละเอียดของขอมูลซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญเพื่อ
สรางความโดดเดนใหตัวผลิตภัณฑจดจํางายโดยการดําเนินการแบบมีสวนรวม สมาชิกจะชวยกันเสนอรูปแบบที่
ตองการกอนเมื่อฝายออกแบบทําการออกแบบแลวจึงนําไปพิจารณารวมกันในกลุมจนเปนที่พึงพอใจจึงจะนํามาใชได
ดังที่เสรี วงษมณฑา และชุษณะ เตชคณา (2550) กลาววาการสรางแบรนดใหเขมแข็งก็คือการทําใหสินคามีความ
แตกตางที่ชัดเจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะเมื่อผูบริโภคชื่นชมแบรนดใดก็ตาม สินคาภายใตแบรนด
นั้นก็จะขายไดงายขึ้นและที่สําคัญคือสินคาชนิดใดที่มีแบรนดโดดเดนและแตกตางจากสินคาชนิดอื่นอยางชัดเจนจะ
สามารถหลุดพนจากสงรามราคาไมตองแขงขันกับสินคาอื่นดวยราคาทําใหสามารถทํากําไรไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเชน เทศบาลตําบลพระแทน และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนสามารถนํา
รูปแบบตราสัญลักษณที่สงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนไปใชในการดําเนินงานเพื่อสรางการยอมรับและจดจํา
ตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชนอันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนได
2. การสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานของกลุมผูผลิตชุมชนควรมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ
ด ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ 1) การมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ 2) การมี ส ว นร ว มในขั้ น ปฏิ บั ติ ก าร 3) การมี ส ว นร ว มใน
ผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาดวยจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการประเมินความพึงพอใจและผลกระทบจากการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑ
ชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนในดานความยั่งยืนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตําบลพระแทนตอไป
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