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การพัฒนาสื่อการสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
The Media Development of Community Product Identity of Yangyong,
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานและผลิตภัณฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง มีผูใหขอมูลสําคัญ
ทั้งหมดจํานวน 30 คน ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึกตามประเด็นโครงสรางคําถามที่กําหนด วิเคราะหขอมูลเพื่อทราบ
ศักยภาพและปจจัยในการสงเสริมการรวมกลุมผลิตสินคาชุมชน และประเมินสื่ออัตลักษณชวงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2561 โดยใชแบบสอบถามกับผูบริโภคกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิเคราะหขอ มูลดวยการแจกแจงความถี่
คารอยละ ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพการดําเนินงานเกิดการรวมกลุมจากการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบล
ยางหยอง และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และยึดหลักการทํางานคือ รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน
สมาชิก แตละกลุมพร อมจะพัฒนาผลิตภัณ ฑและภาพลัก ษณของผลิตภั ณฑชุม ชนใหมี คุณภาพ มีรูป แบบใหมๆ ที่
สอดคลองผูบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑขาวหลามและผาทอพื้นถิ่น ซึ่งการพัฒนานั้นตองการไดรับการสนับสนุน
ในดานองคความรู งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการสงเสริมการตลาด โดยมีสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของ
ดีตําบลยางหยองใชรวมกัน การประเมินสื่ออัตลักษณ พบวารูปแบบสื่ออัตลักษณที่พัฒนาควรมีลักษณะสะทอนความ
เปนตนเองของตําบลยางหยองมีตัวอักษร “ยอดเพชรยางหยอง” และภาพสัญลักษณของตําบล ซึ่งสื่ออัตลักษณที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ตําบลยางหยอง
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีสูการจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนาสื่อ อัตลักษณ ผลิตภัณฑชุมชน

Abstract
The purposes of this research were as follows: To study community product management of
Yangyong, Tha Yang District, Phetchaburi Province and Development of Community Product Identity
to Support the Creative Economy of Yangyong. Semi-structured interviews were conducted with open
framework to obtain in-depth interview from 30 key informants. The tools were In-depth interview
and questionnaires evaluate Identity media. A sample of 400 consumers during November December 2018. Questionnaires were used to collect the data. Frequency, Percentage for the analysis
of the data. Exploring the level of management potential and readiness of the groups in Yangyong
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Phetchaburi. The results showed production were conducted and the production process were done.
Join in to get benefits ways and promoted by government agencies. The Members are ready to
develop especially for Khao Lam (sticky rice soaked in coconut milk and baked in a section of bamboo
stem) and woven fabric. The media of the product identity of the prototype of the district. Have a
message Have a good product of Yangyong and image is Identity.
Keywords: media development, Identity, community product
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีอาชีพ อยูดี กินดี สรางรายไดโดยการนําทรัพยากรในชุมชนมาสราง
มูลคาเกิดเปนสินคาเพื่อจําหนาย การรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนินชีวิต เชน การ
จัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน เปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่ง จึงกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ที่มุงเนนกระบวนการพัฒนาเครือขายชุมชนภายใตรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางสินคาใหมีคุณภาพและมูลคาสูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติโดยการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายใน ประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการ
พึ่งพาปจจัยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตรใหใชภูมิปญญา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เพื่อยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู
และที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหเขมแข็งจึงเปนฟนเฟองที่สําคัญในการใชกลยุทธขับเคลื่อน
การแกปญหาความยากจน
การบริหารจัดการชุมชนใหเขมแขงพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน มีแนวคิดพื้นฐานจากการออมทรัพย การผลิต
ความเชื่อ จิตวิญญาณ ความศรัทธา และมีเงื่อนไขความสําเร็จจากการนําความคิดใน 3 สวน (อภิญญา เวชยชัย และ
ศิริพร ยอดกมลศาสตร ,2550) ไดแก ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและสวนที่อยูในชุมชน นอกจากนั้นการนําทางจิต
วิญญาณของผูนําที่มีความคิด อุดมการณและวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะสามารถที่ทําใหทุกคนเห็นประโยชนรวมกันเปนการ
กําหนดเปาหมายที่แนนอน ทุกคนจะตองไปใหถึงและมีภารกิจรูปธรรมที่เดนชัด ปฏิบัติไดเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด
พรอมกันนี้จะตองมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอกัน สุดทาย จะตองมีปจจัยรอยรัด อารมณรวม หรือความตองการ
รวมกัน
ซึ่งชุมชนในสังคมไทยมีทรัพยากรพื้นฐานอยูหลากหลายกระจายตามถิ่นฐานตางๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรบุคคลที่มีภูมิปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพื้นฐานพื้นถิ่นเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคเพิ่ม
มูลคาวัตถุดิบ สรางรายไดนําไปสูการบริหารจัดการตนเอง เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนสูงที่สุด เกิดขึ้นเมื่อ
ชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น จนทําใหมีความสามารถในการคิดริเริ่มและลงมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน
โดยไมตองรอการริเริ่มจากบุคคลภายนอก (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2552) สราง “สังคมอยูเย็นเปนสุข” ตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใหเกิดสวัสดิการและมีสภาวะการกินดี อยูดี
มีสุข และมีสิทธิในสังคมไทย อีกประการหนึ่ง เปนการชวยลดการทํางานของภาครัฐในอีกหนทางหนึ่งและยังมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน เมื่อคนในชุมชนสรางงาน สรางอาชีพที่หลากหลายตามปจจัยหนุนเสริมในแตละ
พื้นที่ จึงควรมีการสงเสริมการสรางอัตลักษณของชุมชนเพื่อแสดงความเปนตัวตนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอัตลักษณของชุมชนเปนสวนหนึ่งของการจัดการเมืองทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งชุมชนควรจะชวยกันรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของทองถิ่นดวยใหได การควบคุมรักษาวัฒนธรรมชุมชนหรืออัตลักษณชุมชน ตองบริหารจัดการ
ควบคุมดวยชุมชนที่ตองมีสวนรวม หนทางในการปฏิบัติของการอยูรวมกันดวยหลักสาราณียธรรมธรรม (ธรรมอัน
เปนไปเพื่อความระลึกถึงกัน ถือวาเปนธรรมที่เปนพลังในการสรางความสามัคคี) ซึ่งนับวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ
ชวยเชื่อมประสานสมาชิกชุมชนใหมีทิศทางและแนวคิดจะรักษาอัตลักษณชุมชนเปนหนึ่งเดียวกันอันจะสงผลใหการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืน (วิไลวรรณ ทวิชศรี, 2560)
ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูขามฝงแมน้ําเพชรบุรี ตรงขามตลาดตองชม “ทายน้ํา
ขามภพ” ตลาดริมน้ําแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนตลาดที่เกิดจากความรวมมือของชาวบานทั้งสองตําบลคือ
ตําบลยางหยองและตําบลทายาง เพื่อตองการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติริมแมน้ําเพชรบุรี การสรางแหลงทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม และสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชนดวยการสงเสริมการทองเที่ยวจําหนายสินคาพื้นถิ่นที่หลากหลาย
สินคาที่ระลึก สินคาการเกษตร ผักผลไมปลอดสารพิษ สินคา OTOP ที่สมาชิกชุมชนทําดวยใจเพื่อตองการนําเสนอ
คุณคาที่มีอยูในชุมชน ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติของแมน้ําเพชรบุรี ฝมือเรื่องการทําอาหาร พืชผักผลไมนานาชนิด
ในพื้นที่รวมถึงวิถีชีวิตที่มีความแตกตางของคนฝงทายางและยางหยอง นอกจากนี้ตําบลยางหยองยังมีการจัดสวัสดิการ
จากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชนโดยอาศัย
หลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการที่ผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และ
นวัตกรรมนําเขาสูขั้นตอนการพัฒนานําเอานัยสําคัญของการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
วงกวางใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเชื่อมโยงกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นผนวกเขากับการใชองคความรูและนวัตกรรมตางๆที่หลากหลายแตยังไมมีสื่อสัญลักษณที่แสดงความเปน
ผลิต ภัณ ฑคุ ณภาพของดีย างหย อง ผู วิจั ยพิ จารณาเห็ นว าควรพัฒ นาสื่ อส งเสริ มอั ตลั กษณสิน คา ชุม ชนที่ผ ลิต จาก
ทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีคุณคา เปนของดีตําบลยางหยองเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค นํามาตอยอดผลิตภัณฑใหมี
คุณลักษณะสอดคลองกับการยอมรับของผูบริโภค ยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด
สรางสัญลักษณที่แสดงใหประชาชนทั่วไปทราบวาผลิตภัณฑคุณภาพเหลานี้เปนของตําบลยางหยอง เพื่อประโยชนใน
การนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันในนามกลุมของ
ชุมชนยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนใหดียิ่งขั้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานและผลิตภัณฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชน
แนวคิ ด การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนเป น แนวคิ ด ที่ เ น น การแสดงตั ว ตนของชุ ม ชนเพื่ อ สร า ง
ผลิตภัณฑในแตละพื้นที่โดยสรางความโดดเดนและสะทอนตัวตนของชุมชนนั้นๆ ไดกลาวไววา อัตลักษณมีความสําคัญ
ตอระบบสังคม กลาวคือประการแรกทําใหเรารูสึกวาเปนตัวเราหรือพวกเราที่แตกตางจากคนอื่น โดยไมจําเปนตองมี
เพียงหนึ่งแตอาจมีหลายลักษณท่ีประกอบขึ้นมา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพรอมกับคนหรือ
สิ่งของแตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งบงบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่จะบงบอกตัวตนของสิ่ง
นั้นหรือบุคคลนั้น อัตลักษณจึงเปนคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล เปนความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลหรือสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเปนอยู (Oxford Dictionary, 2010) อัตลักษณจึงเปนลักษณเฉพาะของสิ่งนั้นที่ทําใหโดดเดนขึ้นมาและมี
ความแตกตางจากสิ่งอื่น แนวคิดนี้จึงสามารถนํามาเปนแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมใหทองถิ่นสรางสรรคอัต
ลักษณผลิตภัณฑ (Product) โดยมีกจิ กรรมการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ
และการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานการผลิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตองการของตลาดสากล โดยที่ทองถิ่น
จําเปนตองพึ่งตนเอง (Self-reliance) เปนหลัก ดังนั้นผูเกี่ยวของในขบวนการนี้จําเปนตองอุทิศพลังกาย (Energy)
ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ที่จะใชทรัพยากรที่หาพบในทองถิ่นเปนหลัก เพื่อที่จะเกิด
การสรางงานสรางรายได และนําไปสูเปาหมายของการกินดีอยูดี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แสวงหารากฐานที่
สําคัญของประเทศ
2. ทฤษฎีการรับรู
มนุษยมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ในการรับรูสิ่งตาง ๆ แลวสามารถแปล
ความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต การมีสิ่งเรามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา และสงกระแสประสาทไปยัง
สมอง เพื่อ การแปลความตามกระบวนการ (Process) ที่ เ กี่ย วข องกั นระหวา งเรื่ อ งความเข า ใจ การคิ ด การรู สึ ก
(Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งเปนเรื่องราวที่เขามาใน
ชีวิต
การรับรูของบุคคลนั้นจะสงขอมูล (row data) สูการตีความในสมองจนเกิดการรับรูหรือจิตภาพ
(perception) คําวาการรับรูมผี ูใหจํากัดความไวตาง ๆ เชน
รอบบิน (Robbins Stephen P,2005, p.123) กลาวา การรับรูเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดองคประกอบ
และแปลความหมายสิ่งรับรูโดยผานประสาทสัมผัสเพื่อใหมีความเขาใจภายใตสภาพแวดลอมของเขา
3. แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
McCarthy &. Perreault (1990, p.342) ไดใหความหมายคําวา “ผลิตภัณฑใหม” หมายถึงผลิตภัณฑ
ใดๆ ที่ใชสําหรับกิจการ อาจเปนผลิตภัณฑที่มีแนวคิดใหมหรือเปนการเปลี่ยนแปลงบางอยางในผลิตภัณฑที่มีอยูแลว
(การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองมีผลใหผูบริโภคพึงพอใจผลิตภัณฑมากขึ้นกวาการบริโภคผลิตภัณฑเดิม) หรืออาจจะ
เปนผลิตภัณฑเดิมที่นําเสนอในตลาดใหม ปจจุบันสภาพตลาดมีการแขงขันสูงและความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนไป
อยางรวดเร็วทําใหมีผลิตภัณฑใหมในตลาดจํานวนมาก สงผลใหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้นลง ผลิตภัณฑใหมที่จะอยู
รอดไดในตลาดจึงตองเปนผลิตภัณฑที่มี "ความใหม" ที่แตกตางและเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑที่สอดคลองตรงกับ
ลักษณะความตองการของผูบริโภค
จากความหมายของผลิตภัณฑใหม จึงอาจจําแนกผลิตภัณฑใหมได 3 ลักษณะคือ
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3.1 Innovative Product หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่ยังไมมีผูใดนําเสนอในตลาดมากอนหรือเปนแนวคิด
ใหมที่ผูบริโภคอาจยังคาดไมถึง
3.2 Replacement Product of Modify Product หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑเดิมที่ขายอยูแลวในตลาด ทําใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ผูบริโภคไดมากขึ้นกวาเดิม
3.3 Imitative or Me-too Product หมายถึง ผลิตภัณฑใหมสําหรับกิจการแตไมใหมในทองตลาด เกิด
จากการที่กิจการเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับและเปนที่นยิ มของผูบริโภคทําใหกิจการมีโอกาสทํากําไรสูงจึง
เสนอผลิตภัณฑเขาสูต ลาดเพื่อขอสวนแบงตลาดบาง
ดังนั้นเมื่อเกิดผลิตภัณฑใหมจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางการรับรู (Perception) ถึงผลิตภัณฑนั้นแก
ผูบริโภคทั้งนี้เพราะการรับรูเปนสิ่งที่กําหนดความตองการแรงจูงใจและทัศนคติของผูบริโภค ซึ่งวิมลพรรณ อาภาเวท
(2553) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูไววา การที่คนเรารับรูวาความตองการของเราเปนอยางไร แรงจูงใจของคนเรา
เปนอยางไรนั้น การรับรูดังกลาวจะกําหนดวาตัวเรามีทัศนคติอยางไรกับสินคา ควรจะชอบหรือไมชอบ ควรจะเห็น
คุณคาหรือไมเห็น สินคาเหมาะกับตัวเราหรือไมเหมาะการรับรู จึงเปนกระบวนการของบุคคล ซึ่งขึ้นกับปจจัยภายใน
เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความจําเปน อารมณและความคาดหวัง นอกจากนี้ การรับรูยังมีผลจากสิ่งกระตุน
(Stimulus) ตางๆ เชน สี ขนาด และความเขม และปริบทที่ไดเห็นหรือไดยิน
4. แนวคิดการมีสวนรวม
การมีสวนรวมโดยทั่วไปแลว หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) แตก็ไมได
หมายความวาจะเปนการตัดสินใจเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการดําเนินงาน (Implementation)
ดวย เชน ในการจัดองคกร การกําหนดกิจกรรมการพัฒนา และการตัดสินใจยังมีความเกีย่ วของกับประชาชนในเรื่อง
ผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาดวย
การพัฒนาแบบมีสวนรวมแบงตามระดับความเขมขนของการมีสวนรวมได 4 ประเภท (ปาริชาติ
วลัยเสถียร และคณะ, 2552) ดังนี้
4.1 การแจงขอมูลเพื่อทราบ เปนการมีสวนรวมที่มรี ะดับความเขมขนนอยที่สุด จะเปนในลักษณะที่มี
ผูดําเนินการจากภายนอกเขามาแจงใหชุมชนทราบถึงโครงการที่จะเขามาดําเนินการ โดยไมสนใจที่จะรับทราบปญหา
และความตองการที่แทจริงของชุมชน ลักษณะเปนการสั่งการใหชุมชนปฏิบัติตาม หรือเรียกวา การดําเนินการแบบบน
ลงลาง
4.2 การปรึกษาหารือ เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนปานกลาง มีการเปดโอกาสใหชุมชนได
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการที่บุคคลภายนอกนําเขามาดําเนินการ จากนั้นอาจมีการปรับปรุงแกไข
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน ซึ่งอาจเรียกวา การประชาพิจารณ
4.3 การเปนหุนสวน เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนสูง ซึ่งชุมชนและหนวยงานภายนอก
รวมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับปญหาหรือความตองการของทองถิ่น วิเคราะหปญหา ตัดสินใจ ดําเนินการ
ประเมินผล รวมทั้งแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมรวมกัน
4.4 การบริหารจัดการตนเอง เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนสูงที่สุด เกิดขึ้นเมื่อชุมชนมี
ความเขมแข็งมากขึ้น จนทําใหมีความสามารถในการคิดริเริ่มและลงมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน โดยไม
ตองรอการริเริ่มจากบุคคลภายนอก
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย การพัฒนาสื่อสงเสริมอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปน
การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี และการวิเคราะหผลเชิงเนื้อหาใชการเก็บขอมูล จากการมีสวนรวม การสังเกต การสํารวจ
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นขอคําถามแบบกึ่งโครงสรางเพื่อใหทราบถึงศักยภาพและการดําเนินงานของ
กลุมผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงปจจัยที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จ แนวคิดและความพรอมในการพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน
คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ อาทิ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลยางหยองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
และสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน สมาชิกกลุมแมบาน กลุม อาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 30 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาเอกสารการดําเนินงาน การสัมภาษณ พูดคุยและจัดสถานการณให
กลุมบุคคลที่ถือเปนผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามคณะผูวิจัยจะใชวิธีการสังเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวม
ไดจากการสัมภาษณ พูดคุย ศึกษาเอกสารตางๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการตอบคําถามโดยกรอบการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะศึกษาขอมูลที่เปนบริบท จัดสถานการณเพื่อกระตุน ใหเกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูและ
ประสบการณ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
จากการสังเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 2 โดยรวมกันพัฒนาระหวางผูว ิจัย และตัวแทนกลุมผูใหขอมูลสําคัญ โดย
จัดรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบการมีสวนรวม
ประเมินสื่อเพื่อพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคสวัสดิการชุมชนของดี
ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผูมีสวนไดสวนเสียจากประชากรตําบลยางหยอง และประชาชน
ทั่วไป ไดกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตรขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมัน
รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เมื่อ
n แทน ขนาดตัวอยาง
P แทน สัดสวนของประชากรทีผ่ ูวิจัยสุม = .50
Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความ เชื่อมั่นรอยละ
95 (ระดับ .05)
E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
เมื่อแทนคา n = 384
ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ กําหนดความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5
ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล คณะผูวจิ ัยจึงใชขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามทีเ่ งื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง โดยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นถามกลุมตัวอยางดวย
ตนเองเพื่อประเมินความพึงพอใจสื่ออัตลักษณแบบตางๆ
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เมื่อผูตอบกรอกขอมูลครบถวนหลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบวามีขอผิดพลาดหรือไมเพื่อใหไดคําตอบที่
สมบู ร ณ เมื่ อ รวบรวมข อ มู ล แล ว นํ า มาประมวลผลโดยการคํ า นวณสถิ ติ ห าค า ร อ ยละ เพื่ อ อธิ บ ายข อ มู ล จากการ
ประเมินผล
นําผลที่ไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาเปนตนแบบสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตาํ บล
ยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ในนามผลิตภัณฑ “ยอดเพชรยางหยอง”
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลงานวิจยั และนําเสนอตนแบบการพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเพื่อหนุนเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคของดีตาํ บลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี แกองคการบริหารสวนตําบลยางหยอง อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของดีตําบล
ยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีตอไป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพการดําเนินงานผลิตภัณฑชุมชนของตําบลยางและการพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน
ตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหนุนเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
ผลการวิจัย พบวา
1.ศักยภาพการดําเนินงานและผลิตภัณฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอบานทายาง จังหวัดเพชรบุรี
ยางหยอง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงผลิตพืชผล
ทางการเกษตรที่สรางรายไดใหแกอําเภอและจังหวัดอยางตอเนื่อง ประชาชนในตําบลยางหยองไดนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพอยางพอเพียงรวมกับการใชหลัก
วิทยาการสมัยใหมมาประยุกตกับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อชวยใหสามารถใช ทรัพยากรอยางคุมคาและทําให
สามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ประชาชนในตําบลยางหยองยังมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมและ ผลิตสินคาชุมชน
ตามวิถีและความถนัด เกิดเปน“ทุนของชุมชน” สรางสรรคกิจกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดย “ทุน
ของชุมชน” ซึ่งไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากรผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุน ทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม ซึ่งหมายถึงกฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชนเปนพี่เปนนองไวดวยกัน สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีจึงมีนโยบายสงเสริมและพัฒนากลุม
สวัสดิการชุมชนในรูปแบบตางๆ โดยสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนรวมตัวกันเปนกลุมตามความสมัครใจ เพื่อให รูจัก
ทํางานเปนหมูคณะภายใตกติกากลุม ตําบลยางหยองมีหมูบานในการปกครอง 5 หมูบานโดยแตละหมูบานมีของดีของ
หมูบาน ดังนี้ หมู1 บานยางหยอง ไดแก ขนมไทย ผักอินทรีย หมู2 บานทาวาย ไดแก ไขไกอารมณดี การทําขวัญนาค
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เกษตรปลอดสารพิษ อนุรักษเพลงเกา ปุยหมักและน้ําชีวภาพ นวดแผนไทย หมู3 บานทาโรงหีบ ไดแก เห็ดฟาง น้ําพริก
แกง การละเลนกลองยาว หมู4 บานยางชุม ไดแก กิจกรรมหมอดินอาสา เกษตรปลอดสารพิษ ***ขาวหลามและหมู5
บานทาโล ไดแก การทอผา จักรสาน กลุมทํานา กลุมปราชญชาวบาน (นิทานพื้นบาน) การดําเนินงานมีทั้งทําเปน
รายบุคคล และการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจการรวมกัน ในสวนผลิตภัณฑชุมชนที่โดดเดนตองการยกระดับใหสงเสริมเปน
ผลิตภัณฑชุมชน ไดแกขาวหลาม ผาทอพื้นถิ่น และสินคาเกษตรปลอดภัย ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุม
กันคือ ความสามัคคี เสียสละของสมาชิกทุกคน และไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลยางหยอง และ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และยึดหลักการทํางานคือ รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยกลุมพรอมจะ
พัฒนาผลิตภัณฑและภาพลักษณของผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ มีรูปแบบใหมๆ ที่สอดคลองผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งการ
พัฒนานั้นตองการไดรับการสนับสนุนในดานองคความรู งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการสงเสริมการตลาดทั้งนี้
ผลิตภัณฑของชุมชนตําบลยางหยองมีความหลากหลาย จึงควรมีการสรางสัญลักษณที่แสดงใหประชาชนทั่วไปทราบวา
ผลิตภัณฑคุณภาพเหลานี้เปนของตําบลยางหยอง เพื่อประโยชนในการนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก
รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันในนามกลุมของชุมชนยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. การพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
จากการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาการจัดการและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทา
ยาง จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อแสดงอัตลักษณ โดยรวมกันพัฒนาระหวาผูวิจัย
และตัวแทนกลุมผูใหขอมูลสําคัญ โดยจัดรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม แลวนําแบบราง
รูปแบบสื่ออัตลักษณที่พัฒนาขึ้นไปสอบถามจากประชาชนทั่วไปในฐานะผูบริโภคและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อประเมินสือ่
การพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคสวัสดิการชุมชนของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี แลวนํามาปรับปรุงใหสื่อนั้นมีความสมบูรณแบบเพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชนและผูบริโภคให
มากที่สุด ไดสื่ออัตลักษณที่มีรายละเอียดดังนี้ สีของสื่อออกโทนเขียวทองเพื่อแสดงความรุงเรืองอุดมสมบูรณ รวมทั้งมี
สัญลักษณสะพานซึ่งเปนการสื่อความหมายของการเชื่อมความเจริญของความเปนเมืองทายางกับ ความเปนชนบทของ
ยางหยองที่มีจุดขามชัดเจนที่สะพานทายน้ําขามภพ แหลงทองเที่ยวตลาดตองชมของจังหวัดเพชรบุรี มีรูปขาวหลามที่
สื่อถึงผลิตภัณฑที่โดดเดนของตําบลที่มีการจัดงานมหกรรมขาวหลามยางหยองเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน บูรณา
การศิลปสรางสื่ออัตลักษณในนาม “ยอดเพชรยางหยอง”โดยสื่อนี้จะใชติดที่ผลิตภัณฑชุมชน และ/หรือบรรจุภัณฑ
สินคาชุมชน ตําบลยางหยอง เพื่อแสดงความเปนหนึ่งเดียวของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทา-ยาง จังหวัดเพชรบุรี

ตนแบบสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน “ยอดเพชรยางหยอง”
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โดยสื่ออัตลักษณที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค ตําบลยางหยอง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรสี ูการจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุมกันทํางานของกลุมผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง
คือสมาชิก รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน ซึ่งเปนไปตามหลักการจัดการรวมกันของชุมชนในหลายๆ พื้นที่ที่ผูวิจัย
ไดลงพื้นที่ไปศึกษา รวมทั้งตรงกับแนวคิดของ ธนาธิป บัวฝาย (2557) ที่วาการทํางานในรูปแบบการรวมกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนเกิดจากสมาชิกในชุมชนรวมตัวกันเพื่อรวมกันประกอบกิจการที่สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น มีความเสียสละไม
หวังผลตอบแทนมากเกินไป และที่สําคัญการมีสวนรวมของชุมชน เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน ถา
สมาชิกไมรวมมือสวัสดิการชุมชนและธุรกิจชุมชนก็เกิดขึ้นไมได โดยที่สมาชิกควรมี 4 รวม คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมทํา และรวมรับผิดชอบ และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของขจรศักดิ์ วงศวิราช และอัจฉราภรณ มลิวงค (2554)
ศึกษา รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง ที่พบวาศักยภาพของกลุมในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมฯ สมาชิกตองมีความรวมมือในการดําเนินงาน
มีค วามเสีย สละ มีค วามมุ ง มั่น ตั้ง ใจในการพั ฒนาผลิต ภั ณฑ สูม าตรฐานผลิ ตภั ณฑ ชุม ชน รวมทั้ งสอดคล องกับ ผล
การศึกษาของฉัตรชัย อินทสังข และปวีณา อาจนาวัง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ตนแบบกลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพื่อการคาระดับประเทศ สูความยั่งยืน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนที่มีระดับต่ํากวา 3 ดาว
ในเขตอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนคือ
ความรวมมือ รวมใจ และการดําเนินงานอยางเขมแข็งเต็มที่ โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตรงกันที่มาจากการยอมรับ
รวมกันของสมาชิก
สมาชิกกลุมในตําบลยางหยองมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันวาตองการไดรับการพัฒนาทั้งดานความรูและ
ปจจัยหนุนเสริมในดานตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยองใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคยิ่งขึ้น ซึ่ง
การจัดการใหสมาชิกสวัสดิการชุมชนไดคนพบความรู ความชํานาญที่แฝงเรนในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ตกแตงใหงายตอการใชสอยและมีประโยชนเพิ่มขึ้น มีการตอยอดใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดขึ้น (ประเวศ วะสี, 2550) เปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชนและชวยใหการจัดการกลุมสวัสดิการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอาภรณ ชีวะเกรียงไกร (2552) ที่วาเศรษฐกิจสรางสรรคตองใชแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใช อ งค ค วามรู (Knowledge) การศึ ก ษา เพื่ อ การสร า งสรรค ง าน (Creativity) เกิ ด
ผลิตภัณฑใหม ซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑที่มีแนวคิดใหมหรือเปนการเปลี่ยนแปลงบางอยาง ในผลิตภัณฑที่มีอยูแลว หรือ
อาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมที่นําเสนอในตลาดใหม (McCarthy &. Perreault, 1990, p.342) ปจจุบันสภาพตลาดมีการ
แขงขันสูงและความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทําใหมีผลิตภัณฑในตลาดจํานวนมาก ผลิตภัณฑชุมชนที่
จะอยูรอดไดในตลาดจึงตองเปนผลิตภัณฑที่มี "ความใหม" ที่แตกตางและเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑที่สอดคลองตรง
กับลักษณะความตองการของผูบริโภค
จากการศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอบานทายาง จังหวัดเพชรบุรีมีแนวคิด
รวมกันวาควรมีการสรางสัญลักษณท่ีแสดงใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปทราบวาผลิตภัณฑคุณภาพเหลานี้เปนของ
ตําบลเพื่อประโยชนในการนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ที่ทํา
รวมกันในนามของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงเกิดกระบวนการรวมกันคิดพัฒนาสื่อที่
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เปนอัตลักษณของชุมชนโดยชุมชน แลวประเมินสื่อเพื่อปรับปรุงใหสื่อนั้นมีความสมบูรณแบบ เพื่อตอบโจทยความ
ตองการของชุมชนและผูบริโภคใหมากที่สุด โดยวิธีการนี้จะทําใหสมาชิกกลุมรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในการ
พัฒนาอัตลักษณของสินคาชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดวย เพียสและสไตเฟล (Pearse & Stiefel cited in
Pongquan, 1979) เกี่ยวกับการมีสวนรวม สมาชิกควรไดรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) รวมการดําเนินงาน
(Implementation) รวมผลประโยชน (Benefits) และรวมการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา โดยสื่ออัต
ลักษณชุมชนเปรียบเสมือนตราสินคาแสดงความเปนตัวตนของสินคาคุณภาพชุมชนตําบลยางหยองเมื่อผูบริโภคเห็น
สื่ออัตลักษณนี้จะทราบโดยทันทีวาเปนสินคาชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโกเดสวา
(Bhimrao M. Ghodeswar, 2008) ได ทํา การศึ กษาเรื่อ ง Building brand identity in competitive markets : a
conceptual model พบวา ตราสินคากอใหเกิดภาพลักษณและสามารถมอบคุณคาตามที่ตราสินคาใหคํามั่นไว ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดของประภาพร แสงทอง (2553) ไดอธิบายไววาวิสาหกิจชุมชน ควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ เชน
ฉลาก ตราสินคา และบรรจุภัณฑ เพื่อสงผลตอการดึงดูดผูบริโภค และสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. สื่ออัตลักษณที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจยั สมาชิกกลุม และผูมสี วนไดสวนเสียควรนําไปใชประโยชนโดยเปน
สื่อกลางสําหรับสินคาชุมชน เพื่อสรางภาพลักษณโดยผานสัญลักษณที่แสดงใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปทราบวา
ผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพเหลานี้เปนของตําบลยางหยอง เพื่อประโยชนในการนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก
รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันในนามกลุม ของชุมชน
2. ผลการวิจยั สามารถนําสูนโยบายสาธารณะดานการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชน โดยองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นหนุนเสริมการสรางคุณภาพสินคาชุมชนใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น โดยการใหความรูใน
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนแกสมาชิก การผลักดันและหาโอกาสใหสนิ คาชุมชนไดเปนที่รจู ักโดยการสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาชุมชนตําบลยางหยอง ใหตรงใจผูบริโภค
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
2. ควรประเมินผลสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยองเมื่อนําไปใชงานจริงสามารถสามารถสราง
ความพึงพอใจ และหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนไดมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดนาํ ผลประเมินการใช
งานมาเปนแนวทางปรับปรุงสื่ออัตลักษณชุมชนตอไป

เอกสารอางอิง
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