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บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการดําเนินงานและผลิตภัณฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอ

ทายาง จังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง มีผูใหขอมูลสําคัญ

ท้ังหมดจํานวน 30 คน ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึกตามประเด็นโครงสรางคําถามท่ีกําหนด วิเคราะหขอมูลเพ่ือทราบ

ศักยภาพและปจจัยในการสงเสริมการรวมกลุมผลิตสินคาชุมชน และประเมินสื่ออัตลักษณชวงเดือนพฤศจิกายน -

ธันวาคม 2561 โดยใชแบบสอบถามกับผูบริโภคกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี 

คารอยละ ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพการดําเนินงานเกิดการรวมกลุมจากการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบล

ยางหยอง และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และยึดหลักการทํางานคือ รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน 

สมาชิกแตละกลุมพรอมจะพัฒนาผลิตภัณฑและภาพลักษณของผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ มีรูปแบบใหมๆ ท่ี

สอดคลองผูบริโภคมากข้ึนโดยเฉพาะผลิตภัณฑขาวหลามและผาทอพ้ืนถ่ิน ซึ่งการพัฒนาน้ันตองการไดรับการสนับสนุน

ในดานองคความรู งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการสงเสริมการตลาด โดยมีสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของ

ดตีําบลยางหยองใชรวมกัน การประเมินสื่ออัตลักษณ พบวารูปแบบสื่ออัตลักษณท่ีพัฒนาควรมีลักษณะสะทอนความ

เปนตนเองของตําบลยางหยองมีตัวอักษร “ยอดเพชรยางหยอง” และภาพสัญลักษณของตําบล ซึ่งสื่ออัตลักษณท่ี

พัฒนาข้ึนน้ีสามารถนําไปใชเพ่ือสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ตําบลยางหยอง 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีสูการจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ: การพัฒนาสื่อ อัตลักษณ ผลิตภณัฑชุมชน  

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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีอาชีพ อยูดี กินดี สรางรายไดโดยการนําทรัพยากรในชุมชนมาสราง

มูลคาเกิดเปนสินคาเพ่ือจําหนาย การรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการดําเนินชีวิต เชน การ

จัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน เปนสิ่งท่ีรัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่ง จึงกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.

2560-2564) ท่ีมุงเนนกระบวนการพัฒนาเครือขายชุมชนภายใตรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและ

วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสรางสินคาใหมีคุณภาพและมูลคาสูงข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือ

ประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติโดยการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจภายใน ประเทศใหเขมแข็ง เพ่ือลดการ

พ่ึงพาปจจัยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตรใหใชภูมิปญญา 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค  เพ่ือยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู 

และท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนใหมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

รวมท้ังสรางภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหเขมแข็งจึงเปนฟนเฟองท่ีสําคัญในการใชกลยุทธขับเคลื่อน

การแกปญหาความยากจน  

การบริหารจัดการชุมชนใหเขมแขงพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน มีแนวคิดพ้ืนฐานจากการออมทรัพย การผลิต 

ความเช่ือ จิตวิญญาณ ความศรัทธา และมีเง่ือนไขความสําเร็จจากการนําความคิดใน 3 สวน (อภิญญา เวชยชัย และ

ศิริพร ยอดกมลศาสตร ,2550) ไดแก ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและสวนท่ีอยูในชุมชน นอกจากน้ันการนําทางจิต

วิญญาณของผูนําท่ีมีความคิด อุดมการณและวิสัยทัศนท่ีชัดเจน จะสามารถท่ีทําใหทุกคนเห็นประโยชนรวมกันเปนการ

กําหนดเปาหมายท่ีแนนอน ทุกคนจะตองไปใหถึงและมีภารกิจรูปธรรมท่ีเดนชัด ปฏิบัติไดเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

พรอมกันน้ีจะตองมีความเช่ือมั่นและไววางใจตอกัน สุดทาย จะตองมีปจจัยรอยรัด อารมณรวม หรือความตองการ

รวมกัน  

ซึ่งชุมชนในสังคมไทยมีทรัพยากรพ้ืนฐานอยูหลากหลายกระจายตามถ่ินฐานตางๆ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีภูมิปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานพ้ืนถ่ินเพ่ือหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ิม

มูลคาวัตถุดิบ สรางรายไดนําไปสูการบรหิารจัดการตนเอง เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนสูงท่ีสุด เกิดข้ึนเมื่อ

ชุมชนมีความเขมแข็งมากข้ึน จนทําใหมีความสามารถในการคิดริเริ่มและลงมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน 

โดยไมตองรอการริเริ่มจากบุคคลภายนอก (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2552) สราง “สังคมอยูเย็นเปนสุข” ตาม

 ภาคบรรยาย  

27 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใหเกิดสวัสดิการและมีสภาวะการกินดี อยูดี 

มีสุข และมีสิทธิในสังคมไทย อีกประการหน่ึง เปนการชวยลดการทํางานของภาครัฐในอีกหนทางหน่ึงและยังมีการ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองมาจนปจจุบัน เมื่อคนในชุมชนสรางงาน สรางอาชีพท่ีหลากหลายตามปจจัยหนุนเสริมในแตละ

พ้ืนท่ี จึงควรมีการสงเสริมการสรางอัตลักษณของชุมชนเพ่ือแสดงความเปนตัวตนความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งอัต-

ลักษณของชุมชนเปนสวนหน่ึงของการจัดการเมืองทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซึ่งชุมชนควรจะชวยกันรักษาวัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตของทองถ่ินดวยใหได การควบคุมรักษาวัฒนธรรมชุมชนหรืออัตลักษณชุมชน ตองบริหารจัดการ

ควบคุมดวยชุมชนท่ีตองมีสวนรวม หนทางในการปฏิบัติของการอยูรวมกันดวยหลักสาราณียธรรมธรรม (ธรรมอัน

เปนไปเพ่ือความระลึกถึงกัน ถือวาเปนธรรมท่ีเปนพลังในการสรางความสามัคคี) ซึ่งนับวาเปนเครื่องมือหน่ึงท่ีสามารถ

ชวยเช่ือมประสานสมาชิกชุมชนใหมีทิศทางและแนวคิดจะรักษาอัตลักษณชุมชนเปนหน่ึงเดียวกันอันจะสงผลใหการ

จัดการทองเท่ียวชุมชนมีความยั่งยืน (วิไลวรรณ ทวิชศรี, 2560) 

ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูขามฝงแมนํ้าเพชรบุรี ตรงขามตลาดตองชม “ทายนํ้า

ขามภพ” ตลาดริมนํ้าแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนตลาดท่ีเกิดจากความรวมมือของชาวบานท้ังสองตําบลคือ

ตําบลยางหยองและตําบลทายาง เพ่ือตองการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติริมแมนํ้าเพชรบุรี การสรางแหลงทองเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรม และสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชนดวยการสงเสริมการทองเท่ียวจําหนายสินคาพ้ืนถ่ินท่ีหลากหลาย 

สินคาท่ีระลึก สินคาการเกษตร ผักผลไมปลอดสารพิษ สินคา OTOP ท่ีสมาชิกชุมชนทําดวยใจเพ่ือตองการนําเสนอ

คุณคาท่ีมีอยูในชุมชน ท้ังความสวยงามตามธรรมชาติของแมนํ้าเพชรบุรี ฝมือเรื่องการทําอาหาร พืชผักผลไมนานาชนิด

ในพ้ืนท่ีรวมถึงวิถีชีวิตท่ีมีความแตกตางของคนฝงทายางและยางหยอง นอกจากน้ีตําบลยางหยองยังมีการจัดสวัสดิการ

จากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชนจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชนโดยอาศยั

หลักการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการท่ีผนวกความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจากองคความรู และ

นวัตกรรมนําเขาสูข้ันตอนการพัฒนานําเอานัยสําคัญของการพัฒนาอยางสรางสรรคมาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

วงกวางใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเช่ือมโยงกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ินผนวกเขากับการใชองคความรูและนวัตกรรมตางๆท่ีหลากหลายแตยังไมมีสื่อสัญลักษณท่ีแสดงความเปน

ผลิตภัณฑคุณภาพของดียางหยอง ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาควรพัฒนาสื่อสงเสริมอัตลักษณสินคาชุมชนท่ีผลิตจาก

ทรัพยากรพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณคา เปนของดีตําบลยางหยองเพ่ือหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค นํามาตอยอดผลิตภัณฑใหมี

คุณลักษณะสอดคลองกับการยอมรับของผูบริโภค ยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด 

สรางสัญลักษณท่ีแสดงใหประชาชนท่ัวไปทราบวาผลิตภัณฑคุณภาพเหลาน้ีเปนของตําบลยางหยอง เพ่ือประโยชนใน

การนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีทํารวมกันในนามกลุมของ

ชุมชนยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนใหดียิ่งข้ันตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพการดาํเนินงานและผลติภณัฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  

2. เพ่ือพัฒนาสื่ออัตลักษณผลติภณัฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอัตลกัษณเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชน  

   แนวคิดการพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนเปนแนวคิดท่ีเนนการแสดงตัวตนของชุมชนเพ่ือสราง 

ผลิตภัณฑในแตละพ้ืนท่ีโดยสรางความโดดเดนและสะทอนตัวตนของชุมชนน้ันๆ ไดกลาวไววา อัตลักษณมีความสําคัญ

ตอระบบสังคม กลาวคือประการแรกทําใหเรารูสึกวาเปนตัวเราหรือพวกเราท่ีแตกตางจากคนอ่ืน โดยไมจําเปนตองมี

เพียงหน่ึงแตอาจมีหลายลักษณท่ีประกอบข้ึนมา อัตลักษณไมใชสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับคนหรือ

สิ่งของแตเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งบงบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษท่ีจะบงบอกตัวตนของสิ่ง

น้ันหรือบุคคลน้ัน อัตลักษณจึงเปนคุณสมบัติท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล เปนความจริงเก่ียวกับสิ่งท่ีบุคคลหรือสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดเปนอยู (Oxford Dictionary, 2010) อัตลักษณจึงเปนลักษณเฉพาะของสิ่งน้ันท่ีทําใหโดดเดนข้ึนมาและมี

ความแตกตางจากสิ่งอ่ืน แนวคิดน้ีจึงสามารถนํามาเปนแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ินสรางสรรคอัต

ลักษณผลิตภัณฑ (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานการผลิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการของตลาดสากล โดยท่ีทองถ่ิน

จําเปนตองพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เปนหลัก ดังน้ันผูเก่ียวของในขบวนการน้ีจําเปนตองอุทิศพลังกาย (Energy) 

ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใชทรัพยากรท่ีหาพบในทองถ่ินเปนหลัก เพ่ือท่ีจะเกิด

การสรางงานสรางรายได และนําไปสูเปาหมายของการกินดีอยูดี คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน แสวงหารากฐานท่ี

สําคัญของประเทศ 

2. ทฤษฎีการรับรู 

    มนุษยมีประสาทสัมผัสท้ัง 5 ท้ังรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ในการรับรูสิ่งตาง ๆ แลวสามารถแปล

ความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต การมีสิ่งเรามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังหา และสงกระแสประสาทไปยัง

สมอง เพ่ือการแปลความตามกระบวนการ (Process) ท่ีเก่ียวของกันระหวางเรื่องความเขาใจ การคิด การรูสึก 

(Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งเปนเรื่องราวท่ีเขามาใน

ชีวิต  

    การรับรูของบุคคลน้ันจะสงขอมูล (row data) สูการตีความในสมองจนเกิดการรับรูหรือจิตภาพ 

(perception) คําวาการรับรูมผีูใหจํากัดความไวตาง ๆ เชน 

    รอบบิน (Robbins Stephen P,2005, p.123) กลาวา การรับรูเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจดัองคประกอบ 

และแปลความหมายสิ่งรับรูโดยผานประสาทสัมผัสเพ่ือใหมีความเขาใจภายใตสภาพแวดลอมของเขา 

3. แนวคิดการพัฒนาผลิตภณัฑใหม 

    McCarthy &. Perreault (1990, p.342) ไดใหความหมายคําวา “ผลิตภัณฑใหม” หมายถึงผลิตภัณฑ

ใดๆ ท่ีใชสําหรับกิจการ อาจเปนผลิตภัณฑท่ีมีแนวคิดใหมหรือเปนการเปลี่ยนแปลงบางอยางในผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลว 

(การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองมีผลใหผูบริโภคพึงพอใจผลิตภัณฑมากข้ึนกวาการบริโภคผลิตภัณฑเดิม) หรืออาจจะ

เปนผลิตภัณฑเดิมท่ีนําเสนอในตลาดใหม  ปจจุบันสภาพตลาดมีการแขงขันสูงและความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนไป

อยางรวดเร็วทําใหมีผลิตภณัฑใหมในตลาดจํานวนมาก  สงผลใหวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้นลง ผลิตภัณฑใหมท่ีจะอยู

รอดไดในตลาดจึงตองเปนผลิตภัณฑท่ีมี "ความใหม" ท่ีแตกตางและเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑท่ีสอดคลองตรงกับ

ลักษณะความตองการของผูบริโภค   

 

    จากความหมายของผลติภณัฑใหม  จึงอาจจําแนกผลติภณัฑใหมได 3 ลักษณะคือ            

 ภาคบรรยาย  

29 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

    3.1 Innovative Product หมายถึง  ผลิตภณัฑใหมท่ียังไมมีผูใดนําเสนอในตลาดมากอนหรือเปนแนวคิด

ใหมท่ีผูบริโภคอาจยังคาดไมถึง 

     3.2 Replacement Product of Modify Product หมายถึง ผลิตภณัฑใหมท่ีพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงมาจากผลิตภณัฑเดิมท่ีขายอยูแลวในตลาด ทําใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแก

ผูบริโภคไดมากข้ึนกวาเดิม 

     3.3 Imitative or Me-too Product   หมายถึง ผลติภณัฑใหมสําหรับกิจการแตไมใหมในทองตลาด เกิด

จากการท่ีกิจการเห็นวาเปนผลติภณัฑท่ีไดรับการยอมรบัและเปนท่ีนิยมของผูบริโภคทําใหกิจการมีโอกาสทํากําไรสูงจึง

เสนอผลิตภัณฑเขาสูตลาดเพ่ือขอสวนแบงตลาดบาง 

    ดังน้ันเมื่อเกิดผลิตภัณฑใหมจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางการรับรู (Perception) ถึงผลิตภัณฑน้ันแก

ผูบริโภคท้ังน้ีเพราะการรับรูเปนสิ่งท่ีกําหนดความตองการแรงจูงใจและทัศนคติของผูบริโภค ซึ่งวิมลพรรณ อาภาเวท 

(2553) ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับการรับรูไววา การท่ีคนเรารับรูวาความตองการของเราเปนอยางไร แรงจูงใจของคนเรา

เปนอยางไรน้ัน การรับรูดังกลาวจะกําหนดวาตัวเรามีทัศนคติอยางไรกับสินคา ควรจะชอบหรือไมชอบ ควรจะเห็น

คุณคาหรือไมเห็น สินคาเหมาะกับตัวเราหรือไมเหมาะการรับรู จึงเปนกระบวนการของบุคคล ซึ่งข้ึนกับปจจัยภายใน 

เชน ความเช่ือ ประสบการณ ความจําเปน อารมณและความคาดหวัง นอกจากน้ี การรับรูยังมีผลจากสิ่งกระตุน 

(Stimulus) ตางๆ เชน สี ขนาด และความเขม และปริบทท่ีไดเห็นหรือไดยิน 

  4. แนวคิดการมีสวนรวม 

         การมีสวนรวมโดยท่ัวไปแลว หมายถึง การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (Decision Making) แตก็ไมได

หมายความวาจะเปนการตดัสินใจเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการดําเนินงาน (Implementation) 

ดวย เชน ในการจัดองคกร การกําหนดกิจกรรมการพัฒนา และการตัดสินใจยังมีความเก่ียวของกับประชาชนในเรื่อง

ผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาดวย 

       การพัฒนาแบบมีสวนรวมแบงตามระดับความเขมขนของการมสีวนรวมได  4 ประเภท (ปาริชาติ 

วลัยเสถียร และคณะ, 2552) ดังน้ี 

     4.1 การแจงขอมูลเพ่ือทราบ เปนการมีสวนรวมท่ีมรีะดับความเขมขนนอยท่ีสุด จะเปนในลักษณะท่ีมี

ผูดําเนินการจากภายนอกเขามาแจงใหชุมชนทราบถึงโครงการท่ีจะเขามาดําเนินการ โดยไมสนใจท่ีจะรับทราบปญหา

และความตองการท่ีแทจริงของชุมชน ลักษณะเปนการสั่งการใหชุมชนปฏิบัติตาม หรือเรียกวา การดําเนินการแบบบน

ลงลาง 

     4.2 การปรึกษาหารือ เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนปานกลาง มีการเปดโอกาสใหชุมชนได

แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการท่ีบุคคลภายนอกนําเขามาดําเนินการ จากน้ันอาจมีการปรับปรุงแกไข

ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน ซึ่งอาจเรียกวา การประชาพิจารณ 

     4.3 การเปนหุนสวน เปนการมสีวนรวมในระดับความเขมขนสูง ซึ่งชุมชนและหนวยงานภายนอก

รวมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับปญหาหรือความตองการของทองถ่ิน วิเคราะหปญหา ตัดสินใจ ดําเนินการ 

ประเมินผล รวมท้ังแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมรวมกัน 

     4.4 การบริหารจัดการตนเอง เปนการมีสวนรวมในระดับความเขมขนสูงท่ีสุด เกิดข้ึนเมื่อชุมชนมี

ความเขมแข็งมากข้ึน จนทําใหมีความสามารถในการคดิริเริ่มและลงมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน โดยไม

ตองรอการริเริ่มจากบุคคลภายนอก 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัย การพัฒนาสื่อสงเสริมอัตลักษณผลติภณัฑชุมชน ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปน

การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี และการวิเคราะหผลเชิงเน้ือหาใชการเก็บขอมูล จากการมีสวนรวม การสงัเกต การสํารวจ

และการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นขอคาํถามแบบก่ึงโครงสรางเพ่ือใหทราบถึงศักยภาพและการดําเนินงานของ

กลุมผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหการดําเนินการ

ประสบความสําเรจ็ แนวคิดและความพรอมในการพัฒนาอัตลักษณผลิตภณัฑชุมชน 

 คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ อาทิ เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางหยองท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา

และสงเสรมิผลิตภัณฑชุมชน สมาชิกกลุมแมบาน กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังสิ้น 30 คน  

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาเอกสารการดําเนินงาน การสัมภาษณ พูดคุยและจดัสถานการณให

กลุมบุคคลท่ีถือเปนผูใหขอมลูแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามคณะผูวิจัยจะใชวิธีการสังเคราะหขอมลูท่ีเก็บรวบรวม

ไดจากการสมัภาษณ พูดคุย ศึกษาเอกสารตางๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการตอบคาํถามโดยกรอบการเก็บ

รวบรวมขอมลูจะศึกษาขอมลูท่ีเปนบริบท จัดสถานการณเพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูและ

ประสบการณ 

ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภณัฑชุมชนตนแบบของดตีําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

จากการสังเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 2 โดยรวมกันพัฒนาระหวางผูวิจัย และตัวแทนกลุมผูใหขอมูลสาํคัญ โดย

จัดรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม 

ประเมินสื่อเพ่ือพัฒนาอัตลักษณผลิตภณัฑชุมชนเพ่ือหนุนเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรคสวัสดิการชุมชนของดี

ตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผูมีสวนไดสวนเสยีจากประชากรตําบลยางหยอง และประชาชน

ท่ัวไป ไดกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสตูรขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมัน

รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งสูตรในการคํานวณท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ  

เมื่อ            n แทน ขนาดตัวอยาง  

        P แทน สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยสุม = .50  

         Z แทน ระดับความเช่ือมันท่ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความ เช่ือมั่นรอยละ

95 (ระดับ .05)  

         E แทน คาความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 

เมื่อแทนคา n = 384 

ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ กําหนดความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

ท่ีระดับความเช่ือมันรอยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามท่ีเง่ือนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง โดยการเลือก

กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บขอมลูโดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนถามกลุมตัวอยางดวย

ตนเองเพ่ือประเมินความพึงพอใจสื่ออัตลักษณแบบตางๆ  
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เมื่อผูตอบกรอกขอมูลครบถวนหลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจสอบวามีขอผิดพลาดหรือไมเพ่ือใหไดคําตอบท่ี

สมบูรณ เมื่อรวบรวมขอมูลแลวนํามาประมวลผลโดยการคํานวณสถิติหาคารอยละ เพ่ืออธิบายขอมูลจากการ

ประเมินผล 

นําผลท่ีไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาเปนตนแบบสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนตนแบบของดีตาํบล

ยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ในนามผลิตภัณฑ “ยอดเพชรยางหยอง”  

ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลงานวิจยัและนําเสนอตนแบบการพัฒนาสื่ออัตลกัษณผลิตภณัฑชุมชนเพ่ือหนุนเสรมิ

เศรษฐกิจสรางสรรคของดีตาํบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี แกองคการบริหารสวนตําบลยางหยอง อําเภอ

ทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพิจารณาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาผลติภณัฑชุมชนของดีตําบล

ยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาศักยภาพการดําเนินงานผลิตภณัฑชุมชนของตําบลยางและการพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภณัฑชุมชน

ตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ีเพ่ือหนุนเสรมิการจดัสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

ผลการวิจัย พบวา 

1.ศักยภาพการดําเนินงานและผลติภัณฑชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอบานทายาง จังหวัดเพชรบุร ี   

ยางหยอง เปนตําบลหน่ึงของอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณและเปนแหลงผลิตพืชผล

ทางการเกษตรท่ีสรางรายไดใหแกอําเภอและจังหวัดอยางตอเน่ือง ประชาชนในตําบลยางหยองไดนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพอยางพอเพียงรวมกับการใชหลัก

วิทยาการสมัยใหมมาประยุกตกับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม เพ่ือชวยใหสามารถใช ทรัพยากรอยางคุมคาและทําให

สามารถพ่ึงพาตนเองได นอกจากน้ีประชาชนในตําบลยางหยองยังมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมและ ผลิตสินคาชุมชน

ตามวิถีและความถนัด เกิดเปน“ทุนของชุมชน” สรางสรรคกิจกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดย “ทุน

ของชุมชน” ซึ่งไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากรผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุน ทางวัฒนธรรม ทุนทาง

สังคม ซึ่งหมายถึงกฎเกณฑทางสังคมท่ีรอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชนเปนพ่ีเปนนองไวดวยกัน สรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน และทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

องคการบริหารสวนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีจึงมีนโยบายสงเสริมและพัฒนากลุม

สวัสดิการชุมชนในรูปแบบตางๆ โดยสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนรวมตัวกันเปนกลุมตามความสมัครใจ เพ่ือให รูจัก

ทํางานเปนหมูคณะภายใตกติกากลุม ตําบลยางหยองมีหมูบานในการปกครอง 5 หมูบานโดยแตละหมูบานมีของดีของ

หมูบาน ดังน้ี หมู1 บานยางหยอง ไดแก ขนมไทย ผักอินทรีย หมู2 บานทาวาย ไดแก ไขไกอารมณดี การทําขวัญนาค 

 ภาคบรรยาย  

32 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

เกษตรปลอดสารพิษ อนุรักษเพลงเกา ปุยหมักและนํ้าชีวภาพ นวดแผนไทย หมู3 บานทาโรงหีบ ไดแก เห็ดฟาง นํ้าพริก

แกง การละเลนกลองยาว หมู4 บานยางชุม ไดแก กิจกรรมหมอดินอาสา เกษตรปลอดสารพิษ ***ขาวหลามและหมู5 

บานทาโล ไดแก การทอผา จักรสาน กลุมทํานา กลุมปราชญชาวบาน (นิทานพ้ืนบาน) การดําเนินงานมีท้ังทําเปน

รายบุคคล และการรวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจการรวมกัน ในสวนผลิตภัณฑชุมชนท่ีโดดเดนตองการยกระดับใหสงเสริมเปน

ผลิตภัณฑชุมชน ไดแกขาวหลาม ผาทอพ้ืนถ่ิน และสินคาเกษตรปลอดภัย ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุม

กันคือ ความสามัคคี เสียสละของสมาชิกทุกคน และไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลยางหยอง และ

หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และยึดหลักการทํางานคือ รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยกลุมพรอมจะ

พัฒนาผลิตภัณฑและภาพลักษณของผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ มีรูปแบบใหมๆ ท่ีสอดคลองผูบริโภคมากข้ึน ซึ่งการ

พัฒนาน้ันตองการไดรับการสนับสนุนในดานองคความรู งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการสงเสริมการตลาดท้ังน้ี

ผลิตภัณฑของชุมชนตําบลยางหยองมีความหลากหลาย จึงควรมีการสรางสัญลักษณท่ีแสดงใหประชาชนท่ัวไปทราบวา

ผลิตภัณฑคุณภาพเหลาน้ีเปนของตําบลยางหยอง เพ่ือประโยชนในการนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก 

รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีทํารวมกันในนามกลุมของชุมชนยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

2. การพัฒนาสื่ออัตลักษณผลิตภณัฑชุมชนตนแบบของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี   

   จากการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาการจัดการและศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทา

ยาง จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเพ่ือพัฒนาสื่อเพ่ือแสดงอัตลักษณ โดยรวมกันพัฒนาระหวาผูวิจัย 

และตัวแทนกลุมผูใหขอมูลสําคัญ โดยจัดรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม แลวนําแบบราง

รูปแบบสื่ออัตลักษณท่ีพัฒนาข้ึนไปสอบถามจากประชาชนท่ัวไปในฐานะผูบริโภคและผูท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือประเมนิสือ่

การพัฒนาอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคสวัสดิการชุมชนของดีตําบลยางหยอง อําเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  แลวนํามาปรับปรุงใหสื่อน้ันมีความสมบูรณแบบเพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชนและผูบริโภคให

มากท่ีสุด ไดสื่ออัตลักษณท่ีมีรายละเอียดดังน้ี สีของสื่อออกโทนเขียวทองเพ่ือแสดงความรุงเรืองอุดมสมบูรณ รวมท้ังมี

สัญลักษณสะพานซึ่งเปนการสื่อความหมายของการเช่ือมความเจริญของความเปนเมืองทายางกับ ความเปนชนบทของ

ยางหยองท่ีมีจุดขามชัดเจนท่ีสะพานทายนํ้าขามภพ แหลงทองเท่ียวตลาดตองชมของจังหวัดเพชรบุรี มีรูปขาวหลามท่ี

สื่อถึงผลิตภัณฑท่ีโดดเดนของตําบลท่ีมีการจัดงานมหกรรมขาวหลามยางหยองเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน บูรณา

การศิลปสรางสื่ออัตลักษณในนาม “ยอดเพชรยางหยอง”โดยสื่อน้ีจะใชติดท่ีผลิตภัณฑชุมชน และ/หรือบรรจุภัณฑ

สินคาชุมชน ตําบลยางหยอง เพ่ือแสดงความเปนหน่ึงเดียวของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทา-ยาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

                                         

    

 

 

 

 ตนแบบสื่ออัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน “ยอดเพชรยางหยอง” 
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โดยสื่ออัตลักษณท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถนําไปใชเพ่ือสงเสริมการตลาดผลิตภณัฑชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรค ตําบลยางหยอง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรสีูการจดัสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืนตอไป  

                             

อภิปรายผล  

จากการศึกษาปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุมกันทํางานของกลุมผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยอง 

คือสมาชิก รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน ซึ่งเปนไปตามหลักการจัดการรวมกันของชุมชนในหลายๆ พ้ืนท่ีท่ีผูวิจัย

ไดลงพ้ืนท่ีไปศึกษา รวมท้ังตรงกับแนวคิดของ ธนาธิป บัวฝาย (2557) ท่ีวาการทํางานในรูปแบบการรวมกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนเกิดจากสมาชิกในชุมชนรวมตัวกันเพ่ือรวมกันประกอบกิจการท่ีสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเสียสละไม

หวังผลตอบแทนมากเกินไป และท่ีสําคัญการมีสวนรวมของชุมชน เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน ถา

สมาชิกไมรวมมือสวัสดิการชุมชนและธุรกิจชุมชนก็เกิดข้ึนไมได โดยท่ีสมาชิกควรมี 4 รวม คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ 

รวมทํา และรวมรับผิดชอบ และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของขจรศักดิ์ วงศวิราช และอัจฉราภรณ มลิวงค (2554) 

ศึกษา รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินของกลุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ

จังหวัดลําปาง ท่ีพบวาศักยภาพของกลุมในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมฯ สมาชิกตองมีความรวมมือในการดําเนินงาน 

มีความเสียสละ มีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมท้ังสอดคลองกับผล

การศึกษาของฉัตรชัย อินทสังข และปวีณา อาจนาวัง (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง ตนแบบกลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนา

ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการคาระดับประเทศ สูความยั่งยืน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีระดับต่ํากวา 3 ดาว 

ในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนคือ

ความรวมมือ รวมใจ และการดําเนินงานอยางเขมแข็งเต็มท่ี โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตรงกันท่ีมาจากการยอมรับ

รวมกันของสมาชิก 

สมาชิกกลุมในตําบลยางหยองมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันวาตองการไดรับการพัฒนาท้ังดานความรูและ

ปจจัยหนุนเสริมในดานตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตําบลยางหยองใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคยิ่งข้ึน ซึ่ง

การจัดการใหสมาชิกสวัสดิการชุมชนไดคนพบความรู ความชํานาญท่ีแฝงเรนในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ตกแตงใหงายตอการใชสอยและมีประโยชนเพ่ิมข้ึน  มีการตอยอดใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความ

เปนจริงและกาลเทศะยิ่งข้ึน  มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึน (ประเวศ วะสี, 2550) เปนสิ่งท่ีจําเปนตอการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชนและชวยใหการจัดการกลุมสวัสดิการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอาภรณ ชีวะเกรียงไกร (2552) ท่ีวาเศรษฐกิจสรางสรรคตองใชแนวคิดการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา เพ่ือการสรางสรรคงาน (Creativity) เกิด

ผลิตภัณฑใหม ซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑท่ีมีแนวคิดใหมหรือเปนการเปลี่ยนแปลงบางอยาง ในผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลว หรือ

อาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมท่ีนําเสนอในตลาดใหม (McCarthy &. Perreault, 1990, p.342) ปจจุบันสภาพตลาดมีการ

แขงขันสูงและความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทําใหมีผลิตภัณฑในตลาดจํานวนมาก ผลิตภัณฑชุมชนท่ี

จะอยูรอดไดในตลาดจึงตองเปนผลิตภัณฑท่ีมี "ความใหม" ท่ีแตกตางและเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑท่ีสอดคลองตรง

กับลักษณะความตองการของผูบริโภค  

จากการศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอบานทายาง จังหวัดเพชรบุรีมีแนวคิด

รวมกันวาควรมีการสรางสัญลักษณท่ีแสดงใหผูบริโภคและประชาชนท่ัวไปทราบวาผลิตภัณฑคุณภาพเหลาน้ีเปนของ

ตําบลเพ่ือประโยชนในการนําไปจําหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีทํา

รวมกันในนามของชุมชนตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงเกิดกระบวนการรวมกันคิดพัฒนาสื่อท่ี
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เปนอัตลักษณของชุมชนโดยชุมชน แลวประเมินสื่อเพ่ือปรับปรุงใหสื่อน้ันมีความสมบูรณแบบ เพ่ือตอบโจทยความ

ตองการของชุมชนและผูบริโภคใหมากท่ีสุด โดยวิธีการน้ีจะทําใหสมาชิกกลุมรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในการ

พัฒนาอัตลักษณของสินคาชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดวย เพียสและสไตเฟล (Pearse & Stiefel cited in 

Pongquan, 1979) เก่ียวกับการมีสวนรวม สมาชิกควรไดรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) รวมการดําเนินงาน 

(Implementation) รวมผลประโยชน (Benefits) และรวมการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา โดยสื่ออัต

ลักษณชุมชนเปรียบเสมือนตราสินคาแสดงความเปนตัวตนของสินคาคุณภาพชุมชนตําบลยางหยองเมื่อผูบริโภคเห็น

สื่ออัตลักษณน้ีจะทราบโดยทันทีวาเปนสินคาชุมชนของตําบลยางหยอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโกเดสวา 

(Bhimrao M. Ghodeswar, 2008) ไดทําการศึกษาเรื่อง Building brand identity in competitive markets : a 

conceptual model พบวา ตราสินคากอใหเกิดภาพลักษณและสามารถมอบคุณคาตามท่ีตราสินคาใหคํามั่นไว ซึ่ง

เปนไปตามแนวคิดของประภาพร แสงทอง (2553) ไดอธิบายไววาวิสาหกิจชุมชน ควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ เชน 

ฉลาก ตราสินคา และบรรจุภัณฑ เพ่ือสงผลตอการดึงดูดผูบริโภค และสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1. สื่ออัตลักษณท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักวิจยั สมาชิกกลุมและผูมสีวนไดสวนเสียควรนําไปใชประโยชนโดยเปน

สื่อกลางสําหรับสินคาชุมชน เพ่ือสรางภาพลักษณโดยผานสัญลักษณท่ีแสดงใหผูบรโิภคและประชาชนท่ัวไปทราบวา

ผลิตภณัฑคณุภาพเหลาน้ีเปนของตําบลยางหยอง เพ่ือประโยชนในการนําไปจาํหนายในนามของกลุม ใชเปนของฝาก 

รับผูมาศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีทํารวมกันในนามกลุมของชุมชน  

2. ผลการวิจยัสามารถนําสูนโยบายสาธารณะดานการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชน โดยองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินหนุนเสรมิการสรางคุณภาพสินคาชุมชนใหเปนท่ียอมรับของผูบรโิภคมากข้ึน โดยการใหความรูใน

การพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนแกสมาชิก การผลักดันและหาโอกาสใหสนิคาชุมชนไดเปนท่ีรูจักโดยการสงเสรมิการตลาด

ผลิตภณัฑชุมชนใหมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1.  ควรมีการศึกษาวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจภุัณฑสินคาชุมชนตําบลยางหยอง ใหตรงใจผูบริโภค 

และสรางมลูคาเพ่ิมใหแกผลติภณัฑ 

2. ควรประเมินผลสื่ออัตลักษณผลติภัณฑชุมชนตําบลยางหยองเมื่อนําไปใชงานจริงสามารถสามารถสราง

ความพึงพอใจ และหนุนเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคผลติภณัฑชุมชนไดมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดนําผลประเมินการใช

งานมาเปนแนวทางปรับปรุงสื่ออัตลักษณชุมชนตอไป 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง  

 ภาคบรรยาย  

35 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

ขจรศักดิ์ วงศวิราช และอัจฉราภรณ มลิวงค. (2554). รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมวิสาหกิจชุมชน

นวดแผนไทยบานแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวดลําปาง. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (2558). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ.  

ฉัตรชัย อินทสังข และปวีณา อาจนาวัง. (2555) .ตนแบบกลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนา ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือการคาระดับประเทศ สูความย่ังยืน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีระดับตํ่ากวา 3 ดาว ในเขต

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.  

ธนาธิป บัวฝาย. (2557).ธุรกิจชุมชนแนวทางการพัฒนาชนบท. (ออนไลน). แหลงท่ีมา :  http://www.hu.ac.th//. 

(วันท่ีคนขอมูล : 20 ต.ค. 61)  

ประภาพร แสงทอง. (2553). แนวทางการพัฒนาทางการตลาด สําหรับผลิตภัณฑชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจ

แมบานเกษตรกรทอผาเกาะยอ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา, 3(1), 1-6. 

ประเวศ วะสี. (2550). การจัดการความรู : กระบวนการปลดปลอยมนุษยสูศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข. พิมพ

ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม. 

อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอดกมลศาสตร (2550). สวัสดิการสังคม ฉบับชาวบาน แนวคิดนโยบายแนวทาง

ปฏิบัติ” ใน เศรษฐศาสตร การเมือง (เพ่ือชุมชน). พิมพครั้งท่ี2 .กรุงเทพฯศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อาภรณ ชีวะเกรียงไกร. เศรษฐกิจสรางสรรค. สองกลองเศรษฐกิจ. : กรุงเทพธุรกิจ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552.  

Bhimrao M. Ghodeswar (2008). Building brand identity in competitive markets : a conceptual 

model. Journal of Product & Brand management, 4-12 

Mc Carthy, E.J. and W.D. Perreault, Jr. (1990). Applications in Basic Marketing. Hpmewood : McGraw-

Hill Irwin.McGraw – Hill.  

Pearse, Amdrew chemoche  & Stiefel, Malthias, (1979). Inquiry into pathicipation : aresearch 

approach Geneva ; United Research Institule for Social Development. 

 

 ภาคบรรยาย  

36 

 


