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บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างกรอบแนวคดิในการพฒันาผลติภณัฑ์ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	

วิเคราะห์แนวทาง	 และเสนอแนะมาตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองผ่าน 

การใช้แนวคิดการสร้างตราสินค้า	 (Branding)	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 (Packaging)	 และการเล่าเรื่อง	 

(Storytelling)	 พฒันาผลติภณัฑ์ส่งเสริมการท่องเทีย่วของจงัหวดัท่องเทีย่วเมอืงรองท่ีสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ 

ที่จะน�าไปสู่การกระจายรายได้ท่ียั่งยืนและลดทอนความเหลื่อมล�้าภายในจังหวัด	 โดยใช้กรณีศึกษา 

กลุ่มสามจังหวัดอีสานใต้	 ได้แก่	 ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 และอ�านาจเจริญ	 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชงิคณุภาพและเชงิเอกสารทีม่กีารส�ารวจข้อมลูด้านทรพัยากร	โครงสร้างเศรษฐกจิของจังหวดั	สนิค้า/ของดี

ที่มีศักยภาพ	 ประวัติศาสตร์	 และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด	 ผ่านการทบทวนเอกสาร	 การสัมภาษณ์	 และ 

การสนทนากลุ่ม	 ผลการศึกษา	พบว่า	ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกันไป	

เช่น	 ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรเน้นการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้ึนใหม่	 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์อ่ืนอาจ 

เน้นการสร้างความแตกต่างจากชื่อตราสินค้า	 การแบ่งขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลาย	 การสร้าง 

ความเสถียรของรูปโลโก้ตราสินค้า	 และการบอกเล่าเรื่องราวของ	 ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเงื่อนไข 

ของผลิตภัณฑ์แต่ละจังหวัด	 ทั้งน้ี	 ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ 

ทัง้สามจงัหวัดเพือ่ใช้เป็นแนวทางการเพิม่รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ท่องเท่ียวของจงัหวดัยโสธร	ศรสีะเกษ	

และอ�านาจเจริญด้วย
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Abstract

	 This	research	aims	to	design	a	framework	and	propose	an	approach	to	develop	

tourism-promoting	 products	 for	 secondary	 tourism	 provinces	 in	 Thailand	 through	 the	 

concepts	 of	 branding,	 packaging,	 and	 storytelling.	 	 By	 designing	 a	model	 for	 products’	 

value	creation,	our	objective	 is	 to	use	product	development	as	a	tool	to	help	achieve	

sustainable	income	distribution	and	reduce	inequality	within	these	provinces.	This	research	

is	a	case	study	of	a	provincial	cluster	 in	 lower-northeastern	Thailand,	which	consists	of	

Yasothorn,	 Sisaket,	 and	 Amnat	 Charoen.	With	 the	 use	 of	 qualitative	 and	 documentary	 

research	methodology,	we	collected	data	on	the	provinces’	history,	resources,	economic	

structure,	 popular/signature	 products,	 and	 tourist	 attractions	 together	with	 the	 use	 of	 

literature	review,	in-depth	interviews,	and	focused	group	discussions.	Our	results	show	that	

products	from	each	province	need	to	be	developed	using	different	focuses,	depending	on	

the	conditions	of	the	each	product.	Some	products	need	brand	and	package	creation	while	

some	need	brand-name	differentiation,	packaging-size	differentiation,	logo	stabilization,	or	

suitable	storytelling.		As	a	part	of	our	analysis,	value-added	creation	approaches	have	been	

suggested	as	guidelines	to	help	each	of	the	three	provinces	generate	more	income	from	

its	tourism-promoting	products.
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ที่มาและความส�าคัญ

	 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ประเภทหนึ่งที่มีความส�าคัญมากในประเทศไทย	 

โดยการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า	 3	 ล้านล้านบาท	หรือร้อยละ	 18	 

ของค่า	 GDP	 (Provoke	 Thai	 Travels,	 2020)	 และคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณท้ังหมด 

ของภาครัฐ	 ส่วนหนึ่งที่ท�าให้รายได้การท่องเที่ยวมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว

ของนักท่องเที่ยวซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 ของค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเท่ียวในหนึ่งวัน	 (National	 Statistical	

Office,	n.d.)	แต่ละพืน้ทีจ่งึมกีารพฒันาผลติภณัฑ์โดยอาศยัทรพัยากรทีมี่คุณค่าทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม

ของตนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอย	 ยิ่งพื้นที่ใดมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น	 มีเอกลักษณ์มาก 

ก็ยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก	จึงส่งผลให้ทุกพื้นที่มีความพยายามในการค้นหาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

ตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยการการสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และการเล่าเรื่อง	 (branding,	 

packaging,	 and	 storytelling)	 เพ่ือตอบสนองความต้องการในการค้นหาความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์

ดังกล่าว	 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อันเป็น

กลไกส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้และการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟู

	 ที่ผ่านมา	 รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ	 โดยมีการออกนโยบายผลักดันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 

ของไทยเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและลดความยากจน	 ได้แก่	 โครงการชุมชนท่องเท่ียว	 OTOP	 นวัตวิถี	 

อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลจากโครงการวิจัยน�าร่องเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย	

เพื่อลดความเหลื่อมล�้า:	การศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้	 (ยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ)	(Rukumnuaykit	

et	 al.,	 2019)	พบว่า	 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถีที่มีมาตรฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วเป็นเกณฑ์กลางเดียวกนัทัว่ทัง้ประเทศ	ท�าให้จงัหวดัหลกัทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนั

สูงกว่าสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวมากกว่าจังหวัดรองท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันต�่ากว่า	 

ดังน้ันจังหวัดรองจึงมีรายได้น้อยกว่าและเหลื่อมล�้าสูงกว่า	 โครงการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะว่า 

การออกแบบมาตรการพฒันาผลติภณัฑ์ของจังหวดัรองโดยอาศยัจดุเด่นและศกัยภาพเฉพาะของแต่ละจงัหวดั

เป็นเกณฑ์สามารถลดปัญหาด้านความเหลื่อมล�้าลงได้

	 งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบมาตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดรองผ่านการ

ผนวกแนวคิดการสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และการเล่าเรื่อง	 (Branding,	 Packaging,	 and	 

Storytelling)	 เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดรอง	 โดยมีจังหวัดยโสธร	 ศรีสะเกษ	 และ

อ�านาจเจริญเป็นกรณีศึกษา	เนือ่งจากเป็นพืน้ทีท่ีมี่โครงการวจัิยน�าร่องเกดิข้ึน	ท้ังนี	้เพือ่เป็นการรเิริม่แนวทาง

ในการน�าไปพัฒนาและปรับใช้กับจังหวัดรองอีก	55	จังหวัดด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีองค์

ประกอบของแนวคิดการสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และการเล่าเรื่อง	 (Branding,	 Packaging,	 

and	Storytelling)	

	 2.	เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีม ี

องค์ประกอบของแนวคิดการสร้างตราสนิค้า	การสร้างบรรจภุณัฑ์	และการเล่าเรือ่งเร่ือง	(Branding,	Packaging,	 

and	Storytelling)	ส�าหรับกลุ่ม	3	จังหวัดรองในแถบอีสานใต้	ซึ่งได้แก่	ยโสธร	ศรีษะเกษ	และอ�านาจเจริญ	

ค�าถามการวิจัย	

	 1.	การพัฒนาผลติภณัฑ์ท้องถิน่เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัรองโดยใช้องค์ประกอบของแนวคดิ

การสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และการเล่าเรื่อง	 (Branding,	 Packaging,	 and	 Stortytelling)	

สามารถท�าได้อย่างไร

	 2.	การพฒันาผลติภณัฑ์ท้องถิน่เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัรองโดยใช้องค์ประกอบของแนวคดิ

การสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และการเล่าเรื่อง	 (Branding,	 Packaging,	 and	 Stortytelling)	

ส�าหรับกลุ่ม	3	จังหวัดรองในแถบอีสานใต้	ซึ่งได้แก่	ยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	ควรเป็นอย่างไร	

ทบทวนวรรณกรรม

	 การสร้างตราสินค้า	(Branding)	

	 การสร้างตราสนิค้าเพือ่การพัฒนาผลติภณัฑ์ในค�านยิามของ	Kotler	 (1999)	คอื	การส่ือความไปยงั 

กลุ่มลูกค้า	 โดยมีตราสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า	 

โดย	 Viseadmongkol	 (2007)	 เพิ่มเติมว่า	 เป็นการท�าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและไว้วางใจแก่ผู้บริโภค	 

ในส่วนของ	Randall	 (2000)	 เสนอว่า	การสร้างตราสินค้าต้องอาศยัการวเิคราะห์องค์ประกอบของตราสนิค้า	 

จุดอ่อน	จุดแข็ง	เพื่อน�าไปวางแผนการออกแบบตราสินค้า	ทั้งยังต้องมีกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อตามให้ทัน

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีพลวัตและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นด้วย	 ขณะที่	 Keller	 (1993;	 1998)	 

กล่าวว่า	 การสร้างตราสินค้าท�าได้โดยการสร้างความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคให้เชื่อมโยงกับตราสินค้า	 

โดยมุ่งให้เกิดเป็นความทรงจ�าระยะยาวผ่านการท�าให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักและผู้บริโภคสามารถระลึกถึง

ตราสินค้านั้นได้	

	 ทั้งน้ี	 สามารถสรุปความหมายได้ว่า	 การสร้างตราสินค้าคือการท�าให้ตราสินค้าเป็นที่รู ้จักแก ่

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหรอืผูบ้รโิภค	มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ผูบ้ริโภคเกิดการระลกึถงึตราสนิค้า	พงึพอใจ	และไว้ใจ

ตราสินค้า	 โดยกระบวนการสร้างตราสินค้าจะต้องมีการวิเคราะห์วางแผนโดยรอบด้านท่ีอิงกับสภาวการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตามพลวัตทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการแข่งขันในโลกธุรกิจ	
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(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)

	 การสร้างตราสินค้านั้นถูกน�าไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย	 โดยในการศึกษาวิจัย 

ของ	Sonteera	และคณะ	(2016)	เรื่อง	ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องส�าอางสมุนไพร

จากภูมิปัญญาไทย	เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน		มีการน�ากลยุทธ์ทางการสร้างตราสินค้าที่เรียกว่า	

D.R.E.E.M.	ของ	Duane	E.	Knapp	ผนวกร่วมกับ	SWOT	analysis	ไปใช้เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในทาง 

การตลาดของธุรกิจเครื่องส�าอางสมุนไพรและเสนอออกมาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างตราสินค้า	 

5	แผนยุทธศาสตร์ย่อย	ได้แก่	การสร้างความแตกต่าง	การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้บริโภค	การสร้าง

ความเชือ่มัน่ในใจผูบ้รโิภค	การสร้างการตระหนกัรู	้และการสร้างการระลกึได้ในใจผูบ้รโิภค	ซึง่สอดคล้องกบั	

Kuldilok	และ	Chaisuwan	(2019)	ทีศึ่กษาเรือ่ง	แนวทางการสร้างตราสนิค้าส�าหรบัข้าวไทยท่ีมกีระบวนการ

ผลิตจากไร่นาขนาดเล็ก	 ที่น�าการสร้างตราสินค้าหลากแนว	 ได้แก่	 ตัวแบบการมุ่งเน้นตราสินค้า	 (Brand	

orientation	model)	ตัวแบบการสร้างตราสินค้าให้เป็นผู้น�า	(Brand	leadership	model)	กระบวนการ

จัดการสินทรัพย์ของตราสินค้า	(Brand	asset	management	process)	ตัวแบบคุณค่าตราสินค้าในมุมมอง

ผู้บริโภค	 (Customer-based	brand	equity	model)	กระบวนการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์	 (Brand	

strategic	management	process)	และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน	(Sustainable	strategic	

process)	 มาประกอบสร้างเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินค้าข้าว	 ซ่ึงตราสินค้านั้นจะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน	 มีความเท่ียงแท้ใน 

คุณค่า	 ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค	 มีองค์ประกอบท่ีเรียบง่าย	 

ทันสมัย	และการรักษาคุณค่าของตราให้ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องพึงระลึกไว้	นอกจากนี้	Janprasit	และ	

Krutwaysho	(2020)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	แนวทางการบริหารและสื่อสารตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

ภูเก็ตให้เกิดคุณค่าตราสินค้าที่เพิ่มขึ้นในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวยุโรป	โดยสร้างตัวแบบการสร้างตราสินค้า

ทีเ่รียกว่า	ตวัแบบคณุค่าตราสนิค้าในมุมมองผูบ้รโิภคส�าหรับแหล่งท่องเทีย่ว	หรอื	Customer-Based	Brand	

Equity	for	Tourism	Destination	(CBBETD)	เพื่อน�ามาปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในภูเก็ต	มุ่งเน้นให้

จงัหวัดภูเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่มีลูค่าเพิม่ข้ึนส�าหรบันกัท่องเท่ียวชาวยโุรป	ซึง่แนวทางท่ีส�าคัญท่ีสดุ

ส�าหรบัการเพิม่มลูค่าให้กับจงัหวดัภเูกต็	 ได้แก่	แนวทางการท�าให้นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้า 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	 แนวทางการสร้างความรับรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปในด้านความคุ้มค่า 

ทางต้นทนุจากการมาเทีย่วภูเก็ต	และแนวทางการส่ือสารให้นกัท่องเทีย่วชาวยโุรปรูถึ้งภาพลักษณ์ทีด่อีนัเป็น

เอกลักษณ์ของตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	(Packaging)

	 Na	Lansing	(1989)	ได้ให้ความหมายของการสร้างบรรจภุณัฑ์ว่า	เป็นการออกแบบและจดัหาวสัดุ

ส�าหรับห่อหุ้มสินค้าในการจัดจ�าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ	โดยใช้ศิลปะ	วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการเตรียมสินค้า	 อีกท้ัง	 Izumi	 (1979)	 กล่าวว่า	 วิชาบรรณจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหนวดของ

ปลาหมึกเพราะมีองค์ความรู้ที่ใช้ร่วมกันหลายแขนง	 เช่น	 ศิลปะ	 วิศวกรรมศาสตร์	 วัสดุศาสตร์	 การตลาด	

จิตวิทยา	การบริหาร	 เศรษฐศาสตร์	 เป็นต้น	มีนัยสองประการ	ประการแรกคือการแยกแยะความแตกต่าง



76 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

ของสิง่ทีอ่ยูภ่ายในและแสดงให้เหน็	ประการทีส่องคอืท�าหน้าทีเ่กบ็รกัษาสิง่ท่ีอยูภ่ายในหรอืเป็นเครือ่งหุม้ห่อ	

ขณะที่	 Thongrungroj	 (2012)	 กล่าวว่า	 บรรจุภัณฑ์คือศาสตร์และศิลป์ในการบรรจุสินค้าเพื่อจ�าหน่าย	 

สนองความต้องการผูบ้รโิภค	มกีารพฒันาอย่างร่วมสมยั	มเีอกลกัษณ์เฉพาะชมุชนทีอ่อกแบบ	รปูแบบกราฟิก

พื้นหลัง	 ลักษณะตัวอักษร	 การจัดหน้าข้อความบนบรรจุภัณฑ์ล้วนมีผลต่อความเข้าใจของผู้บริโภคและ 

การออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มลีวดลายสสีนันัน้ท�าให้ผูบ้รโิภคจดจ�าได้	นอกจากนี	้Suatong	และคณะ	(2012)	

ยังได้มีการเพิ่มเติมว่า	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นไปเพื่ออ�านวยคุณประโยชน์ในการใช้สอยผลิตภัณฑ์	

ปกป้องรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์	บ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	และเพื่อสื่อสารเชิงจิตวิทยาผ่านการใช้

ความรู้ทางศิลปะ	 ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคมีทั้ง

ทัศนคติและความทรงจ�าที่ดีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	

	 ทั้งน้ี	 สามารถสรุปความหมายของการสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ว่า	 เป็นการออกแบบเครื่องหุ้มห่อ 

เพ่ือปกป้องรักษาสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เสื่อมคุณภาพ	 และเพื่อสร้างคุณลักษณะของสินค้าที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 อ�านวยคุณประโยชน์ในการใช้สอยผลิตภัณฑ์	 และสร้างทัศนคติและ

ความทรงจ�าที่ดีระหว่างผู้บริโภค	ตัวสินค้า	 และตราสินค้า	 ผ่านการใช้ความรู้แบบสหวิทยาการหลากหลาย

แขนงทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ	

	 การใช้ประโยชน์จากการสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นท�าได้	 โดย	 Singkasa	 (2011)	 ผู้ศึกษาเรื่องแนวคิด 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมของญี่ปุ่น	 ได้เสนอเรื่องการสร้างบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทฤษฎีออกแบบเรขศิลป ์

ที่ผู ้ผลิตขนมญ่ีปุ่นนิยมใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมไทยเพื่อสร้างความน่าดึงดูด 

และมูลค่าเพิ่มให้แก่ขนมไทยแต่ละชนิดในลักษณะที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่	 โดยแนวทาง 

ที่ผู ้วิจัยเสนอคือบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของขนมแต่ละชนิด	 ต้องมีโครงสร้างเอื้อต่อ 

การรับประทาน	 มี	 ตัวอักษร	 ลวดลาย	 สี	 ภาพประกอบ	 สัญลักษณ์บนหีบห่อท่ีเรียบง่ายแต่น่าดึงดูดใจ	 

เหมาะกับลักษณะเฉพาะของขนม	 เพื่อสื่อให้เห็นถึงความละเอียดลออและความใส่ใจของผู้ผลิต	 เพื่อสร้าง

คุณค่าทางจิตใจต่อผู้บริโภคได้	 เฉกเช่นเดียวกันกับการศึกษาวิจัยของ	 Simakhajornboon	 และ	 Ekkarin	

(2018)	เรื่อง	การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมหวานพื้นถิ่นของชุมชนเทศบาล	ต�าบลบางตะบูน	

จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าทางการท่องเท่ียว	 ซ่ึงในส่วนของการสร้างบรรจุภัณฑ์ได้กล่าวถึง 

ความส�าคัญของการออกแบบโครงสร้างหีบห่อและการออกแบบกราฟิกว่ามีส่วนช่วยสร้างเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์	 และเสนอแนวทางในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของขนมหวานพื้นถ่ินเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในชมุชนว่า	นอกจากต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัผลติภัณฑ์และต้องปกป้องรกัษาผลิตภณัฑ์ข้างในได้อย่างดแีล้ว	 

รปูลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์กเ็ป็นสิง่ส�าคญั	ควรต้องมสีแีละภาพประกอบทีโ่ดดเด่น	มคีวามหมายสอดคล้องกบั

ตวัผลติภณัฑ์	เน่ืองด้วยอาจเกีย่วข้องกบัการตดัสนิใจซือ้ของฝากของนกัท่องเทีย่ว	นอกจากนี	้Thaotrakool	

(2019)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง	การออกแบบตราสนิค้าและบรรจภัุณฑ์ของกลุม่ธรุกจิชมุชนในอ�าเภอแม่สะเรยีง	
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 ในส่วนของการสร้างบรรจุภัณฑ์นั้น	 โดยพบว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถ 

ยกระดับและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้	 โดยบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องมีลักษณะที่เปิด-ปิดง่าย	 จัดเก็บง่าย	 

มีความสวยงาม	เท่าทันยุคสมัย	สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย

	 การเล่าเรื่อง	(Storytelling)

	 การเล่าเรื่อง	 หมายถึง	 การน�าเรื่องราวของสินค้ามาน�าเสนอกับผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย	 

เพื่อให้เห็นความเป็นมาของสินค้า	 ว่าผ่านการคิด	 การรังสรรค์	 หรือมีต�านานเล่าขานต่อกันมาอย่างไร	 

โดยเร่ืองราวนีเ้ป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้บรโิภค	(Anunchaitawat	&	Sunhachawee,	2018)	นอกจากนี	้ 

Boris	(2017)	กล่าวว่า	การเล่าเรื่องคือการสื่อสารที่ผู้น�าทุกคนสามารถน�าไปใช้เพื่อจุดประสงค์หลากหลาย	 

อาทิ	เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ	กระตุ้นให้เกดิพฤติกรรม	การเรยีนรู	้เป็นต้น	เนือ่งด้วยเรือ่งเล่าก่อให้เกิดการส่งผ่าน 

วัฒนธรรม	 ประวัติศาสตร์	 และคุณค่าที่เชื่อมโยงผู้คนเอาไว้ด้วยกัน	 อีกทั้ง	 Charam	 และคณะ	 (2012)	 

ยังได้ให้ความหมายของการเล่าเร่ือง	 ว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่ิงท่ีถูกถ่ายทอด 

โดยวิธีการที่แตกต่างกัน	 มีลักษณะการเล่าหลักการอย่างง่าย	 ๆ	 ถึงเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง	 

เกิดความประทับใจอย่างไรบ้าง	 เกิดผลส�าเร็จเป็นการถ่ายทอดความรู้นั้นให้ผู้ฟังเข้าใจ	 เข้าถึงประเด็น 

และหลักการอย่างง่ายดาย	 ชัดเจน	 และ	 Gabriel	 (2000)	 กล่าวว่า	 การสื่อสารโดยใช้เรื่องเล่านั้นสามารถ

สะท้อนต�านานความเชือ่	เร่ืองราว	นิทานพืน้บ้าน	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด�ารงอยูข่ององค์กร	และเร่ืองเล่านัน้ 

จะท�าให้เข้าใจบุคลิกและอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น

	 โดยสามารถสรุปความหมายของการเล่าเรื่องได้ว่า	 เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ	 ใช้วิธีการเล่าที่ง่าย	 มุ่งให้เกิดความเข้าใจความเป็นมาของผลิตภัณฑ ์

ได้อย่างชัดเจน	 เพื่อดึงความสนใจของผู้บริโภค	 โดยเรื่องราวนั้นมักจะปรากฏให้เห็นในรูปของต�านาน	

ประวัติศาสตร์	 นิทานพื้นบ้าน	 หรือเรื่องราวที่ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ	 แรงขับเคลื่อนทางพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในกลุ่มสังคม	องค์กร	ที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกสร้างขึ้น	

	 ทัง้นี	้ประโยชน์จากการเล่าเร่ืองน้ันมอียูม่ากมาย	โดย	Anunchaitawat	และ	Sunhachawee	(2018)	 

ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การสื่อสารการตลาดผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราวโอทอป	กลุ่มผ้าจังหวัดเชียงใหม	่ 

ได้น�าหลักการเล่าเรื่องของ	 Freytag’s	 Pyramid	 เข้ามาใช้เพื่อยกระดับสินค้าโอทอปประเภทกลุ่มผ้าใน 

จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน	มีมูลค่า	เพิ่มยอดขาย	ขยายฐานการตลาด	และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ทางธุรกจิ	โดยมแีนวทางเสนอว่าต้องเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของผ้าท่ีจะขายผนวกร่วมด้วยรายละเอยีดต่าง	ๆ	 

ให้เห็นเป็นขั้นตอน	 ผ่านตัวอักษรและภาพประกอบ	 โฆษณาและสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ท่ีสามารถเปิดให ้

ผู้บริโภคตอบโต้ได้	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งผลิตภัณฑ์และตราสินค้า	สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย

เรื่อง	 การศึกษาสภาพปัญหาผ้าทอน�้าแร่เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมด้านการเล่าเรื่องเพื่อการส่ือสาร 
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การตลาดของจังหวัดล�าปาง	 ของ	 Kunthotong	 และคณะ	 (2020)	 ที่พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอน�้าแร่นั้นขาด 

การเล่าเรื่องที่ดีเพ่ือส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์น้ันเป็นท่ีรู ้จักและสร้างรายได้ท่ีมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชุมชน	 

โดยการเล่าเรื่องท่ีดีต้องแบ่งเป็นสองส่วนประกอบกัน	 คือ	 การเล่าเรื่องกระบวนการผลิต	 และส่วนของ 

ลายผ้ากับประวัติศาสตร์ความเป็นมา	 การมีเรื่องราวสองส่วนประกอบกันนี้จะท�าให้ผู้บริโภคหันมาให้ 

ความสนใจ	มองเห็นคุณค่าทีเ่พ่ิมขึน้ของผลติภณัฑ์	เพ่ิมความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูบ้รโิภค	เป็นการสร้างความพเิศษ 

ที่สามารถน�าไปเล่าต่อได้	 นอกจากนี้	 Nindum	 (2020)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 การสร้างเรื่องเล่าของ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงราย	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงรายด้วยการสร้างเรื่องเล่าท่ีน่าประทับใจ	 ซ่ึงการสร้างเรื่องเล่าท่ีมีผลกระทบ 

ในทางทีด่ขีึน้ได้นัน้ต้องมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการเล่าเรือ่ง	มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู

พืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนและก�าหนดจุดเด่นด้านสนิค้า	บรกิาร	มกีจิกรรมของชมุชนเพือ่สร้างแก่นเรือ่งเล่า 

และขยายจุดเด่นออกเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากพื้นท่ีอื่น	 มีการสร้างบรรยากาศแวดล้อมหรือ

กจิกรรมประกอบเรือ่งเล่าเพิม่เตมิ	พร้อมทัง้จดัล�าดบัเวลาของกจิกรรมให้ผกูโยงสมัพนัธ์กนั	และเลอืกวธิกีาร 

สือ่สารผ่านสือ่ทีห่ลากหลาย	ทัง้แบบด้ังเดิมและแบบออนไลน์เพือ่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพต่อกลุม่เป้าหมาย	

กรอบแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

	 ในส่วนของกรอบแนวคิดในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 

ผู้วิจัยจะใช้การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 โดยแบ่งออกเป็น 

การสร้างตราสนิค้า	ซึง่มอีงค์ประกอบย่อยสองประการ	ประการแรกคอื	ต้องดดูแีละโดดเด่น	ทีย่ดึองค์ประกอบ

ด้านอัตลักษณ์ของตราสินค้า	 (Brand	 Identity)	 และ	 ความหมายของตราสินค้า	 (Brand	Meaning)	 

จากตัวแบบคุณค่าตราสินค้าในมุมมองผู้บริโภค	 (Customer-based	 brand	 equity	 model)	 ของ	 

Kevin	 Keller	 ผนวกร่วมกับเร่ืองความเที่ยงแท้ในคุณค่าของตรา	 จากงานวิจัยของ	 Kuldilok	 และ	 

Chaisuwan	 (2019)	 และเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นเอกลักษณ์ของตราแหล่งท่องเท่ียว	 จากงานวิจัย 

ของ	Janprasit	และ	Krutwaysho	 (2020)	ซึ่งเมื่อสังเคราะห์รวบยอดแล้ว	ผลิตภัณฑ์ต้องดูดีและโดดเด่น	 

จงึหมายถงึ	ต้องมีภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าในเชงิบวก	มคีวามแตกต่าง	มเีอกลักษณ์เป็นของตนเอง	จดจ�าได้ง่าย	 

สื่อสารความเป็นตัวเองออกมาอย่างชัดเจน	 ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร	 

ประการที่สองคือ	 ต้องผูกพันและพึ่งพา	 ที่ยึดองค์ประกอบด้านการตอบสนองต่อตราสินค้า	 (Brand	 

Response)	และความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า	(Brand	Relationship)	จากตัวแบบคุณค่าตราสินค้าในมุมมอง

ผู้บริโภค	(Customer-based	brand	equity	model)	ของ	Kevin	Keller	ผนวกร่วมกับเรื่องความเชื่อมโยง

กับผู้บริโภค	ความเชื่อมั่นในใจผู้บริโภค	การระลึกนึกถึงได้	จากงานวิจัยของ	Sonteera	และคณะ	(2016)	

และเรื่องความเที่ยงแท้ในคุณค่าของตรา	จากงานวิจัยของ	Kuldilok	และ	Chaisuwan	(2019)	ซึ่งสามารถ
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของจังหวัดรองผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเร่ือง 

(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)

สังเคราะห์ได้ว่า	 ต้องผูกพันและพึ่งพา	หมายถึง	ตราสินค้าจะต้องมีการผูกสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านการเป็น 

ที่ระลึกนึกถึงในด้านความน่าเชื่อถือ	 ความไว้วางใจได้ทั้งในด้านคุณภาพและความเป็นต้นต�ารับหรือ 

ความเจ้าของของผลิตภัณฑ์	 ในส่วนของการสร้างบรรจุภัณฑ์นั้น	 มีองค์ประกอบย่อยอยู่สามประการ	 

ประการแรกนัน้คือ	ต้องใช้งานง่าย	โดยหยบิยกมาจากงานวจิยัของ	ท้ัง	Thaotrakool	(2019)	ซ่ึงหมายความว่า	 

บรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านใน	 เปิด-ปิดและพกพาสะดวก	 หรือท�าให้

ใช้งานผลติภณัฑ์ด้านในได้ง่ายขึน้	ประการทีส่องคอื	 ต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ์	 โดยหยบิยกมาจาก 

งานวิจัยของ	Simakhajornboon	และ	Ekkarin	(2018)	สรุปใจความได้ว่า	จะต้องไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไป	

โดยอาจมีการแบ่งสัดส่วนให้เหมาะกับปริมาณการบริโภค-อุปโภคผลิตภัณฑ์ด้านใน	 ประการสุดท้ายคือ	 

ต้องมรีปูลกัษณ์ดึงดูด	ตามหลกัทฤษฎเีรขศิลป์ทีห่ยิบยกมาจาก	งานวจิยัของ	Singkasa	(2011)	มอีงค์ประกอบ

คอื	ภาพ	ส	ีตวัอกัษร	สญัลกัษณ์	เพือ่สือ่ความหมายทีก่ระชบั	ดงึดดู	เข้าใจง่าย	และมกีารจดัวางองค์ประกอบ

เพื่อให้เกิดความสอดประสาน	สมดุลกัน	ในด้านการเล่าเรื่องสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยสามประการ	

สองประการแรกได้แก่	ต้องมข้ีอมลูแวดล้อมของผลติภณัฑ์	และ	ต้องก�าหนดจดุเด่นของผลติภณัฑ์	ซึง่หยบิยก

มาจากงานวิจัยของ	Nindum	(2020)	โดย	ต้องมีข้อมูลแวดล้อมของผลิตภัณฑ์	หมายถึง	ต้องรู้จักโครงสร้าง	

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละส่วน	 ความสัมพันธ์ของกันและกันโดยละเอียด	 และ	 ต้องก�าหนดจุดเด่น 

ของผลิตภัณฑ์	 หมายถึง	 ระบุจุดที่ดึงดูดหรือข้อดีท่ีสุดของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์

เรือ่งราว	ประการสดุท้ายคอื	ต้องเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาและกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์อย่างเป็นข้ันตอน	 

ที่หยิบยกมาจากงานวิจัยของ	 Kunthotong	 และคณะ	 (2020)	 ผสานกับทฤษฎี	 Freytag’s	 Pyramid	 

ของ	 Gustav	 Freytag	 มีองค์ประกอบย่อยอันได้แก่	 การเกริ่นน�าเร่ือง	 การเพ่ิมความซับซ้อนของเรื่อง	 

การสร้างจุดหักเหของเรื่อง	 การแสดงผลกระทบของเรื่อง	 และการน�าเข้าสู่บทสรุปและการแก้ไขปัญหา 

ของเรื่อง	 อันจะเป็นตัวเติมเต็มให้เรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์มีมิติที่ชัดเจนมากขึ้น	 นอกจากนี้เพื่อให้การสร้าง

ตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ	์ และการเล่าเรื่อง	 (branding,	 packaging,	 and	 storytelling)	 สมบูรณ ์

มากขึ้น	 จะต้องทบทวนองค์ประกอบด้านโครงสร้างของดีในจังหวัด	 โดยศึกษารูปแบบการน�าเสนอ	 

ส่วนประกอบ	 ละกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นตัวชูโรงของจังหวัด	 ด้านประวัติศาสตร์ 

ของจังหวัด	โดยศึกษาประวัติศาสตร์	ทั้งเรื่องราวและประเพณีที่โดดเด่นของจังหวัด	เพื่อหาจุดเชื่อมโยงกับ

ผลิตภัณฑ์	 และด้านแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด	 โดยศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น	 มีส่วนเกี่ยวเนื่อง

สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์	 หรือมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะสร้างสรรค์การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

สอดคล้องกลมเกลียว



80 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

 

ภาพที่	1.	แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัย

	 งานวิจัยช้ินน้ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงเอกสาร	 โดยมีขอบเขตพื้นท่ีศึกษาเป็นกลุ่ม 

สามจงัหวัดรองในแถบอสีานใต้	ได้แก่	ยโสธร	ศรสีะเกษ	และอ�านาจเจรญิ	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่โีครงการวจัิยน�าร่อง

เร่ืองการส่งเสริมการท่องเทีย่วในจงัหวดัรองและมรีายได้น้อย	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้:	การศกึษา	กลุม่จงัหวดั

อีสานใต้	 (ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 อ�านาจเจริญ)	 เกิดขึ้น	 นอกจากนี้	 งานวิจัยช้ินน้ียังเป็นการศึกษาเพื่อค้นหา 

และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีสามารถปรับใช้ได้กับกลุ่มจังหวัดรอง

ทีม่รีายได้น้อยและเหลือ่มล�า้สงู	รวมไปถงึเพือ่เสนอแนะแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เฉพาะกลุ่มสามจังหวัดรองแถบอีสานใต้ด้วย	 โดยศึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้า	 การสร้างบรรจุภัณฑ์	 และ
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การเล่าเรื่อง	 (Branding,	 Packaging,	 and	 Storytelling)	 ผนวกร่วมกับโครงสร้างด้านผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ 

การยกย่องให้เป็นของดีในจงัหวดั	ประวติัศาสตร์	และแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดั	เพือ่น�าไปสูแ่นวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มอันจะน�าไปสู่การกระจายรายได้ที่ยั่งยืน 

ในกลุ ่มจังหวัดรองจนสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันท่ีเทียบเคียงได้กับจังหวัดท่ีมีผลประกอบการ 

จากการท่องเที่ยวในระดับสูงและลดทอนความเหลื่อมล�้าลงได้

	 กระบวนการวิจัยประกอบด้วย	การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	data)	 และ

ปฐมภูมิ	(Primary	data)	ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

สถิติรายได้ของการท่องเท่ียวที่มาจากผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น	 ที่ได้จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ข้อมูล 

ด้านทรัพยากรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีในจังหวัดจากระบบฐานข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว	 ส�านักงาน 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 (ทกจ.)	 ของจังหวัดยโสธร	 ศรีษะเกษ	 และอ�านาจเจริญ	 รวมถึงฐานข้อมูล 

แหล่งท่องเที่ยว	 สังกัดกรมการท่องเที่ยว	 กระทรวงการท่องเที่ยว	 โดยใช้ทฤษฎีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากหนังสือ	การทบทวนวรรณกรรม	และงานวิจัยด้านการตลาด	รวมทั้งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของทรัพยากร

จังหวัดที่มีการวิเคราะห์	 SWOT	 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดรองและ 

มีรายได้น้อย	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า:	 การศึกษา	 กลุ่มจังหวัดอีสานใต้	 (ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 อ�านาจเจริญ)	 

ส่วนข้อมลูปฐมภมู	ิจะเป็นการส�ารวจข้อมลูผ่านการสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	การสมัภาษณ์

เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ซึ่งในการสนทนากลุ่มจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยแบ่งประเภท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มได้แก่	 ตัวแทนผู้บริหารจังหวัด	 จังหวัดละ	 1	 คน	 ท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัด	 

จังหวัดละ	 1	คน	ผู้แทนหอการค้าจังหวัดละ	 1-2	คน	ผู้แทนผู้ประกอบการในจังหวัด	 จังหวัดละ	 1-2	คน	 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด	จังหวัดละ	1-2	คน	ปราชญ์ชาวบ้าน	จังหวัดละ	1-2	คน	ผู้แทนด้าน

วัฒนธรรมจังหวัด	 จังหวัดละ	 1-2	 คน	 ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดละ	 1-2	 คน	 

ผูแ้ทนจากต�ารวจภธูรจงัหวดั	จงัหวัดละ	1-2	คน	และผูแ้ทนจากส�านักงานศกึษาธกิารจังหวดั	จงัหวดัละ	1-2	คน	 

รวมทั้งส้ิน	 30-54	 คน	 โดยใช้แนวค�าถาม	 (Interview	 Guideline)	 เพื่อส�ารวจข้อมูลในส่วนของข้อมูล 

ความเข้าใจ	การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว	ประวัติศาสตร์	ประเพณี	ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อในจังหวัด	ความเห็น

และทัศนคติท่ีมีต่อการพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในจังหวัด	 โดยเมื่อได้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแล้วจะน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้บริหารจังหวัด	 และ	 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 รวม	 3	 จังหวัด	 

จ�านวน	6	คน	เพือ่น�าไปสังเคราะห์ตามกระบวนการในกรอบแนวคดิและเสนอแนะแนวทางพฒันาผลติภณัฑ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังที่ได้อธิบายไว้ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา	
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ผลการวิจัย

 โครงสร้างของดีในจังหวัดยโสธร  

	 จังหวัดยโสธรมีความโดดเด่นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ	 และผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 

เป็นตวัชโูรงของจงัหวดัคือข้าวหอมมะลอิินทรีย์	ทีม่กีรรมวธิใีนการผลติท่ีใส่ใจธรรมชาต	ิใช้ปุ๋ยคอกจากปศสุตัว์

ที่เล้ียงไว้ในไร่นา	 พิถีพิถันในการดูแลต้นข้าวด้วยน�้าพักน�้าแรงของเกษตรกร	 (Tantivitayapitak,	 2020)	 

โดยมากมีรูปแบบในการน�าเสนอที่เป็นถุงข้าวใส	 มองเห็นเมล็ดข้าวภายใน	 และมีตราสินค้าและสัญลักษณ์

เป็นรวงข้าว	บั้งไฟ	คางคก	ไดโนเสาร์	

ภาพที่	2	ลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากจังหวัดยโสธรที่มีขายทั่วไป

	 ประวัติศาสตร์ที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร

	 ประวัตศิาสตร์ทีม่ชืีอ่เสยีงนัน้ได้แก่	ต�านานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	และต�านานพญาคนัคากกบัพญาแถน	

ต�านานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่คือเรื่องราวของลูกชายที่ฆ่าแม่ด้วยความโมโห	 เนื่องด้วยแม่น�าข้าวมาส่งให้น้อย

เกินไป	 แต่สุดท้ายลูกชายพบว่าข้าวนั้นท�าให้ตนอิ่มท้องจึงส�านึกผิดและลงมือสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อยขึ้น

เพื่ออุทิศส่วนกุศล	ขออโหสิกรรมต่อมารดา	ขณะที่ต�านานเรื่องพญาคันคากกับพญาแถนเกี่ยวเนื่องโดยตรง

กับประเพณบีญุบัง้ไฟ	ซึง่มขีึน้เพือ่การขอขมาให้ฝนตกต้องตามฤดกูาลและเกดิพชืพรรณอุดมสมบรูณ์ในพืน้ที่	

โดยเร่ืองราวเป็นการต่อสู้ระหว่างพญาคันคากที่ได้รับการเคารพบูชาจากชาวบ้าน	 จนท�าให้พญาแถนท่ีมี 

หน้าที่ปล่อยฝนลงมาจากท้องฟ้าไม่พอใจ	จึงหยุดปล่อยฝนลงมา	พญาคันคากจึงน�าทัพสรรพสัตว์ขึ้นไปสู้รบ
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กับพญาแถนจนชนะ	 แต่พญาแถนมีข้อแม้ว่าชาวบ้านต้องปล่อยบ้ังไฟข้ึนท้องฟ้าเพื่อถวายแด่พญาแถน 

จึงจะยอมปล่อยฝนลงมาให้ตามฤดูกาล	

	 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

	 ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง	 พระธาตุก่องข้าวน้อย	 และวิมานพญาแถนเป็นสถานท่ี 

ที่สะท้อนถึงความเชื่อของต�านานได้เป็นอย่างดี	 โดยพระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์สมัยขอมท่ีตั้งอยู่ในเขต 

วัดพระธาตุก่องข้าวน้อย	ต�าบลตาดทอง	มีจุดสังเกตอยู่ที่รูปทรงคล้ายกับก่องข้าว	ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	

กว้างด้านละ	2	 เมตร	และก่อสูงขึ้นไปประมาณ	1	 เมตร	ขณะที่วิมานพญาแถนเป็นพิพิธภัณฑ์และอุทยาน 

ที่ตั้งอยู่ฝั่งล�าน�้าทวน	มีจุดสังเกตจุดใหญ่คืออาคารรูปพญาคันคากที่สูงถึง	19	เมตร	พร้อมทั้งประติมากรรม

ขบวนแห่งบั้งไฟที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชม

	 โครงสร้างของดีในจังหวัดศรีสะเกษ	

	 มีผลไม้ประจ�าท้องถิ่นที่เป็นที่นิยมมากของจังหวัดศรีสะเกษคือ	ทุเรียนภูเขาไฟ	มีต้นก�าเนิดมาจาก

จังหวัดจันทบุรี	เติบโตได้ดีบนพื้นที่บริเวณภูเขาไฟ	ณ	เทือกเขาพนมดงรัก	จนกลายเป็นสถานที่ปลูกทุเรียน 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่	ลกัษณะเด่นคอืมกีลิน่ฉนุน้อยกว่าทุเรยีนปกตท่ัิวไปจากพืน้ท่ีอืน่	มลีกัษณะกรอบนอก	นุม่ใน	 

โดยทัว่ไปมักไม่มตีราสนิค้า	หรอืหากมกีเ็ป็นรปูสญัลกัษณ์ทุเรยีนกบัภูเขาไฟอยูด้่วยกนั	ไม่มบีรรจภัุณฑ์ตายตวั

ชัดเจน	นิยมรับประทานแบ่งชิ้น	รองด้วยกระดาษห่อบาง	ๆ	

ภาพที่	3.	ลักษณะของทุเรียนภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษที่มีขายทั่วไป

	 นอกจากน้ี	 ยังมีอาหารพื้นถิ่นขึ้นช่ืออีกชนิด	 คือ	 ไก่ย่างไม้มะดัน	 ที่เป็นการน�าไก่มาเสียบย่าง 

บนไม้มะดนั	อนัเป็นไม้ทีพ่บได้มากในพืน้ที	่มเีอกลกัษณ์อยูท่ีก่ลิน่หอมไม้มะดนับนเนือ้ไก่	ไม่มตีราสนิค้า	และ

บรรจภุณัฑ์ตายตัวชัดเจน	แต่มกีารบอกเล่าปากต่อปากว่าไก่ย่างไม้มะดนัทีข่ึน้ชือ่อยูบ่รเิวณอ�าเภอกันทรารมย์

และอ�าเภอห้วยทับทัน	
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ภาพที่	4.	ลักษณะของไก่ย่างไม้มะดันจากจังหวัดศรีสะเกษที่มีขายทั่วไป

	 ประวัติศาสตร์ที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ

	 ประวัติศาสตร์ความเชื่อของจังหวัดศรีสะเกษจะมีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมขอมเป็นส�าคัญ	 

สะท้อนออกมาให้เหน็ในประเพณทีีม่ช่ืีอเสียงในท้องถิน่ต่าง	ๆ	เช่น	ประเพณหีววับุญเบิกฟ้า	ประเพณแีซนโฎนตา	 

และประเพณีย้อนร�าลึก	ขึ้น	 2	ค�่า	 เดือน	5	ที่เป็นการน�าข้าวของและอาหารชนิดต่าง	ๆ	ที่มีคุณค่ามาเพื่อ 

เซ่นไหว้ผีสาง	 เทพเจ้า	 และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว	 เพื่อเป็นการร�าลึกนึกถึง	 นอกจากนี้	 ยังมีการแสดง	 

แสงสีเสียงตามความแตกต่างและเหมาะสมของเนื้องาน	เพื่อให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครงในบริบทพื้นที่	

	 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

	 แหล่งท่องเทีย่วทีม่ช่ืีอเสยีงมกัจะเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมและเชิงศาสนา	โดยแหล่งท่องเทีย่ว 

ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ความเชื่อของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี	 ได้แก่	 ปราสาทหินวัดสระก�าแพงใหญ	่

อ�าเภออุทุมพรพิสัย	 ที่เป็นปราสาทหินขอมเก่าแก่กว่า	 1,000	ปี	 ที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด	 และ 

วัดไพรพัฒนา	 อ�าเภอภูสิงห์	 ที่เป็นวัดที่ตกแต่งในรูปแบบขอมเช่นเดียวกัน	 และเป็นที่เก็บสรีระสังขาร 

ของหลวงปู่สรวง	นักบุญแถบอีสานใต้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากในจังหวัด	

	 โครงสร้างของดีในจังหวัดอ�านาจเจริญ	
	 เนือ่งจากเป็นจงัหวดัทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่งสมนุไพรมาก	จงึมสีนิค้าสมนุไพรภายใต้ตราสนิค้าชือ่	

พนาพรรณ	จดัท�าโดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพนา	อ�าเภอพนา	เป็นผลติภณัฑ์ชโูรง	มโีลโก้รปูเป็นอปุกรณ์

ท�ายาสมุนไพรต�ารับไทย	 และมีบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผลิตภัณฑ์	 ทั้งผลิตภัณฑ์ยา	

อาหาร	ของแข็งและเหลว	มีบอกรายละเอียดของส่วนประกอบ	วิธีใช้	และค�าเตือนข้างบรรจุภัณฑ์					
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ภาพที่	5.	ตราสินค้าและสินค้า	“พนาพรรณ”

	 นอกจากนี้	 ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออย่างผ้าไหม	 ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด	 

โดยผ้าไหมที่ขึ้นชื่อได้แก่	ผ้าไหมบ้านเปือย	อ�าเภอลืออ�านาจ	และ	ผ้าลายขิดบ้านค�าพระ	อ�าเภอหัวตะพาน	

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนี้ไม่มีตราสินค้า	รูปโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน	

ภาพที่	6.	ผ้าไหมบ้านเปือย	(ซ้าย)	และผ้าลายขิดบ้านค�าพระ	(ขวา)

	 ประวัติศาสตร์ที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดอ�านาจเจริญ

	 อ�านาจเจริญเป็นจังหวัดที่เน้นการด�ารงอยู่ด้วยความสงบสุขและพอเพียง	ประวัติศาสตร์ความเชื่อ

และงานประเพณีจะเป็นไปในลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปตามขนบไทยอสีาน	มงีานบญุบัง้ไฟ	มงีานท�าบญุทอดกฐนิ	

งานตกับาตรประจ�าปี	อย่างไรกดี็จังหวดัอ�านาจเจรญิยงัมกีารละเล่นท่ีมช่ืีอเสยีง	แตกต่างจากการละเล่นอ่ืน	ๆ	 

ในแถบอีสาน	คือ	หนังปราโมทัย		ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของคนพื้นถิ่น	โดยมีที่มามาจากหนังตะลุง

ในภาคใต้	 แต่ต่อมามีการผสมผสานดัดแปลงให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวประจ�าท้องถ่ินจังหวัด

อ�านาจเจริญ	 และต่อมาได้มีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจ�าต�าบลน�้าปลีกข้ึนเพื่ออนุรักษณ์วัฒนธรรม 

การละเล่นนี้ไม่ให้สูญหายไป	เป็นการแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาในศิลปะการละเล่นพื้นถิ่น
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 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ�านาจเจริญ 

	 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผสมผสานยึดโยงกับความเป็น

ธรรมชาติ	อาทิ	วัดถ�้าแสงเพชร	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	ที่มีลักษณะร่มรื่น	มีจุดเด่นอยู่ที่ซุ้มต้นไผ่ขนาดใหญ่

ตรงบริเวณทางเข้า	 ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมและถ่ายภาพที่ระลึก	 และพุทธอุทยานบริเวณ 

เขาดานพระบาท	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	ที่เป็นอุทยานกว้างราว	100	ไร่	ประดิษฐานซึ่งพระมงคลมิ่งเมือง

องค์ใหญ่อันเป็นที่สักการบูชาของผู้คนในพื้นที่และอาณาบริเวณใกล้เคียง

ตารางที่	1.	สรุปข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ	การสนทนากลุ่ม	และการสัมภาษณ์เชิงลึก

โครงสร้างของดีในจังหวัด ประวัติศาสตร์ของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

1.	จังหวัดยโสธร	
มีข ้าวหอมมะลิอินทรีย ์ เป ็นตัวชู โรง	
ลักษณะเป็นถุงข้าวใส	 มองเห็นเมล็ดข้าว
ภายใน	 และมีตราสินค้าและสัญลักษณ์
เป็นรวงข้าว	บั้งไฟ	คางคก	ไดโนเสาร์	

ต�านานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่และ
ต�านานพญาคันคากกับพญา
แถน

วิมานพญาแถน	ฝั่งล�าน�้าทวน	
และพระธาตุก่องข้าวน้อย	ในเขต
วัดพระธาตุก่องข้าวน้อย	
ต�าบลตาดทอง

2.	จังหวัดศรีสะเกษ
มีทุเรียนภูเขาไฟที่มีกลิ่นฉุนน้อย	 กรอบ
นอก	นุ่มใน	มักไม่มีตราสินค้า	หรือถ้ามีก็
เป็นรูปทุเรียนกับภูเขาไฟอยู่ด้วยกัน	 ไม่มี
บรรจุภัณฑ์ตายตัว	 และไก่ย่างไม้มะดัน	 
ที่เป็นไก่เสียบบนไม้มะดัน	 มีเอกลักษณ์ 
อยู่ที่กล่ินหอมไม้มะดันบนเน้ือไก่	 ไม่มี
ตราสนิค้า	และบรรจภุณัฑ์ทีต่ายตวัชัดเจน

ประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า	ประ
เพณีแซนโฎนตา	และประเพณี
ย้อนร�าลึก	ขึ้น	2	ค�่า	เดือน	5

ปราสาทหินวัดสระก�าแพงใหญ่	
อ�าเภออุทุมพรพิสัย	และวัด 
ไพรพัฒนา	อ�าเภอภูสิงห์

3.	จังหวัดอ�านาจเจริญ
มสีมนุไพรภายใต้ตราสนิค้าชือ่	พนาพรรณ  
จดัท�าโดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพนา	
อ�าเภอพนา	 โลโก้เป็นรูปอุปกรณ์ท�ายา
สมุนไพรต�ารับไทย	และผ้าไหมบ้านเปือย	
อ�าเภอลอือ�านาจ	กบัผ้าลายขดิบ้านค�าพระ	 
อ�าเภอหัวตะพาน	ไม่มีตราสินค้า	รูปโลโก้
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน	

การละเล่นหนังปราโมทัย		 วัดถ�้าแสงเพชร	อ�าเภอเมือง
อ�านาจเจริญ	และพุทธอุทยาน	
บริเวณเขาดานพระบาท	อ�าเภอ
เมืองอ�านาจเจริญ

ผลการวิเคราะห์

 จังหวัดยโสธร 

	 จากการศกึษาโครงสร้างของดใีนจงัหวัด	ประวตัศิาสตร์	และแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัผ่านกรอบแนวคดิ 

ทีไ่ด้น�าเสนอในการวจิยัชิน้นีพ้บว่า	จงัหวดัยโสธรมผีลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลอินัเป็นผลผลติจากเกษตรอนิทรย์ี

ของจงัหวดัเป็นตวัชโูรง	และในด้านการสร้างตราสนิค้านัน้	ประการแรกคอื	ต้องดดูแีละโดดเด่น	การน�าคางคก	

บั้งไฟ	 ไดโนเสาร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมาประดับคู่กับรวงข้าวเป็นตราสินค้า	 ไม่ได้ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจ 
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ในสินค้าแต่อย่างใด	 เนื่องด้วยตราไม่ได้สื่อถึงความเป็นข้าวหอมมะลิ	 และเมื่อหลายยี่ห้อในจังหวัดเลือกใช้

ตราสินค้าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์จึงไม่สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านตรา	 

ท�าให้ยังไม่ดูดีและโดดเด่นมากพอ	ประการที่สองคือ	ต้องผูกพันและพึ่งพา	ตราสินค้ามีรูปแบบที่คล้ายคลึง

กันมากท�าให้ลดทอนความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ของตราสินค้าลง	 ในด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์นั้น	 

ประการแรกคือ	 ต้องค�านึงถึงการใช้งานที่ง่าย	 บรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของยโสธรทั่วไปมักจะมาในรูป 

ถุงสุญญากาศใสที่ปิดสนิท	 ต้องอาศัยของมีคมในการเปิดถุง	 อีกทั้งยังยากต่อการจัดเก็บหลังเปิดใช	้ 

ประการทีส่องคือ	ต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ์	ในทีน่ีถ้งุข้าวหอมมะลมิกัจะมขีนาดใหญ่เท่ากระสอบ

ทีบ่รรจขุ้าวสารได้	 50	กโิลกรมั	 ไปจนถงึขนาดกลางท่ีเป็นถงุข้าวส�าหรบัแบ่งหงุรบัประทานได้ราวสองถึงสามวนั	 

ยงัขาดการบรรจภุณัฑ์ทีม่ขีนาดเลก็ขนาดเลก็แบบหงุรับประทานมือ้ต่อมือ้ในผลติภณัฑ์ข้าวหอมทะลท้ิองถิน่	

ท�าให้ผู้บริโภคที่อยากทดลองผลิตภัณฑ์อาจไม่ตัดสินใจเลือกซื้อเนื่องด้วยขนาดไม่เหมาะกับการพกพาหรือ

ทดลองรับประทาน	 ประการที่สามคือ	 ต้องมีรูปลักษณ์ดึงดูด	 สื่อความหมายชัด	 แต่เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ ์

เป็นเพียงถุงใส	 ไม่มีลวดลายตกแต่งมากมาย	 จึงยังไม่มีความน่าดึงดูดเพียงพอ	 ในด้านการเล่าเรื่องนั้น	 

ไม่พบการบอกเล่าเรือ่งราวใด	ๆ 	อย่างเฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัผลติภณัฑ์บนบรรจภุณัฑ์	และยงัไม่มกีารน�าเรือ่งราว 

ประวัติศาสตร์พญาคันคากและกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มาจัดท�าเรื่องราวร้อยเรียงเช่ือมโยงกันเพ่ือเพิ่มคุณค่า 

ข้าวหอมมะลิที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

 จังหวัดศรีสะเกษ

	 จากการศึกษาโครงสร้างของดใีนจงัหวดั	ประวตัศิาสตร์	และแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัผ่านกรอบแนวคดิ 

พบว่า	 จังหวัดศรีสะเกษมีทุเรียนภูเขาไฟกับไก่ย่างไม้มะดันเป็นของดีข้ึนช่ือประจ�าจังหวัด	 ในด้านการสร้าง

ตราสินค้านัน้	พบว่าของดีทัง้สองประเภทน้ันไม่มีตราสนิค้าตายตวัชัดเจน	นอกจากแหล่งท่ีเพาะปลกูหรอืผลติ	 

ยงัไม่ดดูแีละโดเด่น	ตามกรอบแนวคดิการพฒันาผลติภณัฑ์	ประการทีส่องคอื	ต้องผกูพนัและพึง่พา	เนือ่งจาก

ไม่มตีราสนิค้าตายตัวชดัเจน	ความผกูพนัและพึง่พาจงึไม่เกดิข้ึนชัดเจน	ในด้านการสร้างบรรจภุณัฑ์	ผลติภัณฑ์

ทัง้สองไม่มบีรรจภัุณฑ์ห่อหุม้ตายตัว	บรรจภุณัฑ์ของทเุรยีนภเูขาไฟมลีกัษณะเป็นเพยีงกระดาษห่อชิน้ทุเรยีน

หรือถาดโฟมส่ีเหลี่ยมหุ้มด้วยพลาสติกใสตามแต่ร้านค้าที่จ�าหน่ายจะเป็นผู้เลือกสรร	 ในส่วนของไก่ย่าง 

ไม้มะดันมักใช้ถุงพลาสติกใสหรือกล่องกระดาษที่ปิดมิดชิดใส่ผลิตภัณฑ์โดยตรง	 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

ทั้งสองน้ันสามารถเปิดเพื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ด้านในได้โดยสะดวก	 แต่ยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ	 

เช่น	เลอะเทอะง่ายขณะรับประทาน	เปิดแล้วต้องรับประทานให้หมดทันที	จัดเก็บยาก	ทั้งยังไม่มีรูปลักษณ์

ที่น่าดึงดูด	 เนื่องด้วยวัสดุของบรรจุภัณฑ์ท�าจากพลาสติกกับกระดาษเปล่าที่ไม่มีรายละเอียดใด	 ๆ	 ระบุไว ้

โดยรอบเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจเละความเข้าใจเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคแต่อย่างใด	 ในด้าน 

การเล่าเรื่องนั้น	มีการบอกเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในส่วนของที่มา	หน้าตา	และรสชาติ	แต่ยังไม่มี

การสร้างเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมขอมที่ชูจุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟหรือไก่ย่างไม้มะดัน 

ที่สอดคล้องกัน	 จึงท�าให้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์และประวัติศาสตร์ของจังหวัดอยู่กันอย่างเป็นเอกเทศ	 ไม่มี

ความเชื่อมโยงกันแต่อย่างใด	
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	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	

	 จากการศกึษาโครงสร้างของดใีนจงัหวัด	ประวตัศิาสตร์	และแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัผ่านกรอบแนวคดิ 

พบว่า	 จังหวัดอ�านาจเจริญมีชื่อเสียงอย่างมากด้านสมุนไพรและพืชพรรณ	 ดังนั้นของดีที่เป็นตัวชูโรง 

คือสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรคและอาหาร	 กับ	 ผ้าไหมท่ีทอจากเส้นใยท้องถ่ิน	 ในการสร้างตราสินค้านั้น	

ประการแรกคือ	 ต้องดูดีและโดดเด่น	 สมุนไพรที่เป็นยารักษาโรคและอาหารถูกน�าเสนอภายใต้ตราสินค้า	 

พนาพรรณ	ก�ากับดูแลโดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพนา	ซึง่เป็นตราสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	โดดเด่น

และดดูเีป็นทนุเดมิ	มรีปูโลโก้เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัท�ายาในเชิงแพทย์แผนไทย	 ในส่วนของผ้าไหมนัน้ไม่มตีราสนิค้า 

ทีช่ดัเจนตายตัว	ประการทีส่องคือ	ต้องผกูพนัและพึง่พา	พนาพรรณเป็นตราสนิค้าทีไ่ด้รบัความไว้ใจและพึง่พา

จากทางจังหวัดอย่างดีเป็นทุนเดิม	 เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีควบคุมดูแลโดยโรงพยาบาลท่ีมีผู้เช่ียวชาญ

มากมาย	 และมีข้อมูลแวดล้อมเช่น	 ส่วนประกอบ	 ค�าเตือน	 วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย	 แต่รูปโลโก้อุปกรณ์ท�ายา 

ไม่ได้ปรากฎอยู่บนสินค้าทุกชนิดสม�่าเสมอหรือปรากฎเป็นรูปโลโก้อื่นที่แตกต่างจากรูปโลโก้หลัก	ท�าให้เกิด

ความเคลือบแคลงใจในความเป็นต้นต�ารับได้	 เพราะรูปโลโก้ไม่มีความเสถียร	 ส่วนผ้าไหมนั้นเนื่องด้วย 

ไม่มตีราสนิค้าทีช่ดัเจน	ความผกูพนัและพึง่พาจงึมค่ีอนข้างน้อย	ผลการวเิคราะห์ในส่วนของการสร้างบรรจภุณัฑ์	 

พบว่า	ประการแรกคอื	ต้องพฒันาผลติภณัฑ์ให้ใช้งานง่าย	ซึง่พนาพรรณค่อนข้างมบีรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบั

การใช้งานในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของตนเอง	 ขณะท่ีผ้าไหมนั้นไม่มีบรรจุภัณฑ์ชัดเจน	 ประการท่ีสองคือ	 

ต้องมีขนาดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	 พนาพรรณมีสินค้าประเภทยาอยู่เป็นส่วนมาก	 ท�าให้ทางโรงพยาบาล

ก�าหนดขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ตามชนิดกับปริมาณของยาและอาหารที่ควรบริโภคไว้อย่างเหมาะสมแล้ว	 

ประการทีส่ามคือ	ต้องมีรูปลกัษณ์ทีดึ่งดูด	สือ่ความหมายชัด	พนาพรรณ	มบีรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามและเรยีบง่าย	 

สื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ์ด้านในได้ค่อนข้างชัดเจน	ในด้านการเล่าเรื่อง	พบว่า	พนาพรรณ	ได้ด�าเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ค่อนข้างดีต้ังแต่มีข้อมูลแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการก�าหนดจุดเด่น	 แต่ไม่มี 

การระบเุรือ่งกระบวนการผลติและท่ีมาท่ีไปของผลติภณัฑ์แต่ละชนดิ	ส่วนผ้าไหมมเีพยีงการบอกเล่าปากต่อปาก 

เรื่องคุณภาพของผ้าและลายผ้าที่เป็นจุดเด่น	 และผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดยังไม่มีการผูกโยงเร่ืองราว 

กับประวัติศาสตร์	 ประเพณีที่ส�าคัญของจังหวัดแต่อย่างใด	 ท�าให้การน�าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยังคงมีมิติ 

ที่แบน	ไม่ลึกซึ้ง

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร

	 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของดีในจังหวัด	 ประวัติศาสตร์	 และแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด 

ตามกรอบแนวคดิ	จะได้แนวทางในการพัฒนาผลติภณัฑ์ของจงัหวดัยโสธร	ดงันี	้โดยเริม่จากการสร้างตราสนิค้า 

ของข้าวหอมมะลอินิทรย์ีของจังหวดัยโสธรทีป่ระการแรกนัน้	 ต้องดดูแีละโดดเด่น	 เบ้ืองต้นควรปรับตราสนิค้า 

ให้มีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมากข้ึน	 อาทิ	 ตั้งช่ือตราสินค้าเป็นช่ือท่ีเก่ียวกับแหล่งผลิต 

ในยโสธรและพันธุ์ข้าว	 รูปโลโก้อาจใช้เป็นรวงข้าวเรียงเป็นช่ือตราสินค้าเพื่อท�าให้เกิดความแตกต่างและ 

น่าสนใจมากขึ้น	 เป็นต้น	ประการที่สอง	ต้องผูกพันและพึ่งพา	กล่าวคือตราสินค้าของข้าวหอมมะลิอินทรีย์
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของจังหวัดรองผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเร่ือง 

(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)

ของยโสธรต้องเป็นตัวแทนของความเป็นต้นต�ารับและน่าเชื่อถือ	 ไม่ลอกเลียนแบบกัน	 จึงควรออกแบบ 

ตราสินค้าให้แตกต่างกันในเชิงของเนื้อหาสาระของตราด้วย	 โดยอาจน�าเสนอตราสินค้าที่มีโลโก้เป็น 

เรื่องอื่น	 ๆ	 นอกจากต�านานความเชื่อและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน	 อาทิ	 ตราสินค้าท่ีมีโลโก้เป็นชาวนา 

แถบอสีานทีใ่ส่ชดุสสีนัสดใส	ปศสัุตว์ววัควายในไร่นาข้าวหอมมะลอิินทรย์ีทีใ่ส่งอบเกบ็เกีย่วข้าว	หรอือาจเป็น

ต�านานความเชื่อแบบดัดแปลง	 คือพญาคันคากและพญาแถนช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวและการันตีคุณภาพ 

ของข้าว	 เป็นต้น	 ล�าดับถัดมาคือการสร้างบรรจุภัณฑ์	 ท่ีประการแรกนั้น	 ต้องใช้งานง่าย	 บรรจุภัณฑ์ของ 

ข้าวหอมมะลอินิทรย์ีในจงหวดัยโสธรควรปรบัเปลีย่นเป็นการใช้ถงุประเภทซปิลอ็กเพือ่ให้เปิด-ปิดได้สะดวก

ขึน้	ประการทีส่อง	ต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ์	ควรจดัท�าขนาดแบบหุงรบัประทานมือ้เลก็ไว้เพือ่ให้

ผู้บริโภคสามารถซื้อไปทดลองรับประทานได้ในปริมาณที่พอเหมาะก่อน	ประการที่สาม	 ต้องมีรูปลักษณ ์

ที่ดึงดูด	 สื่อความหมายชัด	 กรณีน้ีสามารถท�าบรรจุภัณฑ์ให้เป็นขวดโหลพลาสติกใสรูปปศุสัตว์วัวควาย 

ที่เปิด-ปิดล็อกได้	 หรืออาจเป็นถุงทึบที่เปิดให้เห็นผลิตภัณฑ์บางส่วน	 เป็นต้น	 เพื่อกระตุ้นจินตนาการ 

และดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค	ล�าดบัสดุท้ายคอืการเล่าเรือ่ง	ควรเพิม่เรือ่งราวทีม่าและกระบวนการผลติ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ลงไปบนบรรจุภัณฑ์	 โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลแวดล้อมของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ว่ามี

ลกัษณะเป็นเช่นไร	เพาะปลกูอย่างไร	ก�าหนดจดุเด่นของข้าวหอมมะลอินิทรย์ีว่าได้รบัการปลกูโดยใช้แรงงาน

ชาวบ้าน	ปศสัุตว์ววัควายและปราศจากซึง่สารเคม	ีโดยเริม่เล่าเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การเพาะปลกูโดยใช้สารเคมี

กับเครื่องจักรท�าให้ได้ผลผลิตสูง	 แล้วก็ลากไปที่ความซับซ้อนของเรื่องคือเร่ิมท�าให้ผู้บริโภครวมถึงชาวบ้าน

ในจังหวัดมีสุขภาพร่างกายทรุดโทรม	ก่อนจะหักเหเรื่องราวด้วยการหันมาใช้เกษตรอินทรีย์	ปลูกข้าวโดยใช้

ปุย๋คอกและแรงงานของมนษุย์และปศสุตัว์ววัควาย	สร้างผลลพัธ์ในทางบวกคอืได้ผลติภณัฑ์ช้ันเลศิทีส่ะอาด	

ปลอดภัย	 ดีต่อสุขภาพ	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะท�าให้ต้องลงแรงมากขึ้นในการเก็บเก่ียวและได้ผลผลิตไม่เท่า 

การใช้สารเคมีและเครื่องจักร	 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความใส่ใจต่อผู้บริโภคในการคัดสรรคุณภาพของ 

เมล็ดข้าวจนท�าให้จังหวัดยโสธรมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครในเรื่องของข้าวหอมมะลิ	 เป็นต้น	 หรืออาจสร้าง

เรื่องราวดัดแปลงต�านานความเชื่อเพื่อสร้างความแปลกใหม่	 เช่น	 เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	 โดยเร่ิมเกริ่นถึง 

ชายหนุม่ทีท่�านาต้ังแต่เช้าตรู่จนถึงบ่าย	 เพ่ิมความซบัซ้อนของเรือ่งด้วยการทวคีณูความหวิและความเหนือ่ยล้า 

จนชายหนุม่เริม่โกรธแม่ของตนทีม่าส่งข้าวให้ตนช้า	แต่มจีดุหกัเหของเรือ่งคอืเมือ่แม่มอบข้าวหอมมะลอินิทรย์ี

ของยโสธรให้	ชายหนุ่มก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก	เพราะข้าวหอมมะลินั้นอร่อยและมีคุณภาพดี	ท�าให้อิ่มท้อง	

ผลที่เกิดคือชายหนุ่มตั้งใจท�านาจนเสร็จและได้อยู่เลี้ยงดูแม่ของตนต่อไป	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของยโสธร 

จึงอาจเป็นต้นตอของการสร้างต�านานใหม่ขึ้นมา	 ท�าให้พระธาตุก่องข้าวน้อยกลายเป็นสัญลักษณ์ของ 

การสรรเสรญิความอดุมสมบรูณ์แห่งข้าวหอมมะลอินิทรย์ี	ความรกัและความกตญัญกูตเวทต่ีอมารดาแทนที่

จดุประสงค์เดมิคอืการสร้างไว้เพือ่ไถ่บาปจากการฆ่าบพุการี	เป็นอาท	ินอกจากนีส้ามารถน�าผลติภณัฑ์ไปขาย

ที่แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเช่นวิมานพญาแถนและบริเวณพระธาตุก่องข้าวน้อยได้	 เพื่อท�าให้เรื่องราว

สอดคล้องกลมเกลียวกันและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดศรีสะเกษ

	 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของดีในจังหวัด	 ประวัติศาสตร์	 และแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด 

ตามกรอบแนวคิด	 จะได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดศรีสะเกษ	 ดังนี้	 โดยเริ่มจากการสร้าง

ตราสินค้าของทุเรียนภูเขาไฟและไก่ย่างไม้มะดัน	 ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อ	 ประการแรกคือ	 ต้องดูดีและ 

โดดเด่น	 โดยชื่อตราสินค้าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบแวดล้อมของผลิตภัณฑ์	 

อาท	ิทเุรยีนภเูขาไฟนัน้ถูกปลกูอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ดีนิภเูขาไฟมาก	กส็ามารถใช้ชือ่ทีผ่สมระหว่างความเป็นทเุรยีน

และพื้นที่ภูเขาไฟอันเป็นแหล่งเพาะปลูกได้	 เช่น	พูเขาไฟ	ซึ่งมาจากการซ้อนค�าว่า	พู	 อันเป็นลักษณะนาม

ของทุเรียนเข้าไปในค�าว่าภูเขาไฟ	 และรูปโลโก้ของตราอาจท�าเป็นรูปทุเรียนท่ีมีปล่องภูเขาไฟงอกออกมา	 

เพื่อสร้างความแตกต่างจากเกษตรกรค้าขายทุเรียนรายอื่นท่ีมักไม่มีตราสินค้าชัดเจน	 ไก่ย่างไม้มะดันเอง 

ก็เป็นกรณีที่คล้ายคลึงกัน	 เพื่อสร้างความโดดเด่นจากผู้ผลิตสินค้าลักษณะเดียวกัน	 ช่ือตราสินค้าควรต้อง 

แตกต่างแต่ก็ยังท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการขายเช่นเดิม	 โดยดัดแปลงช่ือองค์ประกอบเล็กน้อย	 

เช่น	ไก่ย่างไม่รู้นอน	ซึ่งค�าว่าไม่รู้นอนนั้นมาจากส้มไม่รู้นอน	อันเป็นชื่อท้องถิ่นของไม้มะดัน	เป็นการกระตุ้น

ความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริโภค	 ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งแก่นของตัวผลิตภัณฑ์	 ประการที่สอง	 

ต้องผูกพันและพึ่งพา	 การจะท�าให้ตราสินค้าเป็นที่ไว้วางใจระลึกถึงได้ต้องสื่อถึงความเป็นต้นต�ารับ 

ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด	 อาทิ	 แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่ผลิตและผู้ผลิตที่ชัดเจน	 ติดต่อได้	 หรืออ้างอิงถึง

ผู้รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ	ล�าดับถัดมา	 ด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์	 ควรเริ่ม

ตั้งแต่การออกแบบลักษณะของบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น	 กรณีของทุเรียนภูเขาไฟ	 อาจท�าเป็นกล่องใสรูปทรง 

ชิ้นทุเรียนที่สามารถเปิด-ปิด	 และถือรับประทานได้ง่ายโดยที่ไม่เลอะมือ	 ส่วนกรณีไก่ย่างไม้มะดันอาจใช้ 

กล่องกระดาษที่เจาะรูเพื่อให้กลิ่นไม้มะดันออกมาได้ง่ายข้ึน	 และมีภาชนะรองท�าให้ไม่เลอะเทอะ 

ขณะรับประทาน	 และมีถุงซิปล็อกกรณีเดินทางไกลให้แก่ผู้บริโภคด้วย	 ในเร่ืองของขนาด	 หากแบ่งขาย 

เป็นชิ้น	 ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดพอเหมาะกับชิ้นผลิตภัณฑ์	 โดยกล่องใส่ชิ้นทุเรียนควรออกแบบมาให้ 

บรรจุทุเรียนได้สองชิ้นตามปริมาณแคลอรีที่กรมอนามัยแนะน�า	 (Matichon,	 2018)	 ขณะที่กล่องใส่ไก่ย่าง

ควรบรรจไุก่ย่างได้อย่างน้อยสองไม้ใหญ่	ในเรือ่งของรปูลกัษณ์ท่ีดงึดดู	สือ่ความหมายชดัเจน	กรณขีองทเุรยีน

ภูเขาไฟนั้น	 นอกจากกล่องใสรูปทรงชิ้นทุเรียนแล้วอาจเพิ่มรายละเอียดด้วยการเพิ่มป้ายรูปทรงใบทุเรียน

บอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อท�าให้น่าดึงดูดและสื่อถึงความเป็นทุเรียนมากข้ึน	 ขณะท่ี 

กรณีไก่ย่างไม้มะดัน	บรรจุภัณฑ์ควรเพิ่มรายละเอียดเป็นรูปไก่และไม้มะดันลงไปด้านหน้า	ซึ่งอาจดัดแปลง

ให้ดนู่าสนใจโดยท�าไก่เป็นการ์ตูนมาสคอตถอืไม้มะดนัใส่ชดุขอมโบราณสือ่ถึงศลิปวฒันธรรมขอมของจงัหวดั

และกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงเนื่องจากเป็นไก่ย่างไม่รู้นอน	เป็นต้น	ในส่วนของการเล่าเรื่อง	ประการแรก

ที่ต้องค�านึงถึงคือ	 ต้องมีข้อมูลแวดล้อมของผลิตภัณฑ์	 โดยการน�าเสนอเรื่องราวท่ีมาท่ีชัดเจน	 ระบุข้ันตอน

การเพาะปลูกและผลิตไว้บนป้ายหรือข้างบรรจุภัณฑ์แทนการบอกเล่าปากต่อปาก	 ประการที่สองคือ	 

ต้องก�าหนดจดุเด่นของผลติภัณฑ์ไว้ด้วย	ซึง่สามารถระบุไว้ท่ีป้ายหรอืข้างบรรจุภณัฑ์ได้เช่นกนั	ทุเรยีนภเูขาไฟ

น้ันมจีดุเด่นทีก่ลิน่ไม่รนุแรงและสถานทีเ่พาะปลกูแปลกกว่าทีอ่ืน่	ขณะทีไ่ก่ย่างไม้มะดนัมจุีดเด่นทีค่วามหอม
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของจังหวัดรองผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเร่ือง 

(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)

ของไม้มะดันที่หาไม่ได้ในที่อื่น	 ประการที่สามคือ	 จะต้องเล่าที่มาและกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน	 

โดยเริ่มเกริ่นน�าเล่าตั้งแต่การเดินทางมาสู ่สายตาของคนในจังหวัดของผลิตภัณฑ์	 โดยอาจดัดแปลง 

ผสมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดศรีสะเกษที่เก่ียวข้องกับการเคารพบูชากราบไหว้บรรพบุรุษและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย	กรณีของทุเรียนภูเขาไฟนั้นอาจเริ่มเรื่องที่มาจากจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอันลือชื่อ	

เพิ่มความซับซ้อนของเรื่องด้วยการถูกน�ามาปลูกในต่างถิ่นซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 และมีจุดหักเห 

ทีส่ามารถเตบิโตได้ดีจนกนิพ้ืนทีร่อบภเูขาไฟอย่างกว้างขวางมากและสามารถเทยีบชัน้ได้กับต้นก�าเนดิทีจ่ากมา	 

และมีผลกระทบท�าให้จังหวัดท�ารายได้จากทุเรียนน้ีได้เพ่ิมมากข้ึน	 และมีบทสรุปที่สามารถพัฒนา 

เป็นผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึจากการท่องเท่ียวทีญ่าติผูใ้หญ่จะถูกใจ	 หรอืใช้เป็นของเซ่นไหว้ได้อย่างดเีพราะมจีดุเด่น 

ที่กล่ินไม่รุนแรงจนรบกวนคนรอบข้าง	 เช่นเดียวกันกับไก่ย่างไม้มะดันที่สามารถเริ่มเรื่องราวจากที่มาคือ	 

มีผู้คิดค้นน�าไก่ในพื้นถิ่นมาเสียบไม้มะดันย่างแล้วเดินเร่ขาย	 เพิ่มความซับซ้อนด้วยการที่ไก่นั้นขายดีมาก	

อย่างไรก็ดี	 มีจุดหักเหท่ีไก่ย่างไม้มะดันนั้นไม่เป็นท่ีผลักดันหรือสนับสนุนให้มีการขายอย่างกว้างขวาง	 

จึงส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่และมีบทสรุปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็น 

ของไหว้บูชาบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 ผลิตภัณฑ์ท้ังสองประเภทนี้นอกจากสามารถ 

น�ามาขายที่ปราสาทหินวัดสระก�าแพงใหญ่และวัดไพรพัฒนาได้แล้ว	ในเขตวัดอื่น	ๆ	ก็สามารถสนับสนุนให้ 

มีการขายได้	เนื่องด้วยน่าจะมีการจัดประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันตามวัดใกล้บ้านด้วยเช่นกัน	

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

	 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของดีในจังหวัด	 ประวัติศาสตร์	 และแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด 

ตามกรอบแนวคิด	 จะได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ�านาจเจริญ	 ดังนี้	 โดยเริ่มจาก 

การสร้างตราสินค้าของพนาพรรณและผ้าไหมที่ประการแรกคือ	 ต้องดูดีและโดดเด่น	 ส�าหรับผ้าไหมนั้น 

ควรมกีารพฒันาตราสนิค้าและรปูโลโก้ขึน้เพือ่ให้เกดิความแตกต่างในตลาดผลติภณัฑ์ประเภทผ้า	ซึง่เริม่จาก

การตั้งชื่อที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบแวดล้อม	อาทิ	 ผ้าไหมเปือย	 และ	ผ้าไหมบ้านค�าพระ	

สามารถรวมชื่อกันเป็น	ไหมค�าเปือย	เพื่อสื่อถึงพื้นถิ่นที่มาของผลิตภัณฑ์เป็นต้น	ประการที่สอง	ต้องผูกพัน

และพึ่งพา	 พนาพรรณมีสิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้คือรูปโลโก้ตราที่ควรต้องเสถียรขึ้น	 โลโก้ของตรา 

ไม่ควรเปล่ียนไปเปลีย่นมาในสนิค้าต่างชนดิกนั	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ต้นต�ารบั

ที่แท้จริง	ในส่วนของผ้าไหม	การสร้างความไว้วางใจและระลึกถึงได้คือ	ต้องแสดงให้เห็นความเป็นต้นต�ารับ

ชัดเจนผ่านการสร้างรูปโลโก้คู่กับตราที่เสถียรเช่นกัน	 โดยอาจมีตราสินค้าเป็นรูปตัวหนังปราโมทัย	 อันเป็น

วัฒนธรรมพื้นถิ่นของอ�านาจเจริญนั่งทอผ้า	 และระบุแหล่งอ้างอิงในการรับรองคุณภาพที่ชัดเจน	 ติดต่อได้	

โปร่งใส	ล�าดับถัดมา	ด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์	ประการแรกนั้นจะต้องใช้งานง่าย	ผ้าไหมเป็นผ้าที่มีความชื้น

ในตัวสูง	 จึงควรใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดใช้งานง่าย	 ขณะเดียวกันก็ต้องกันความชื้นได้	 จึงควรมีบรรจุภัณฑ์

ลักษณะใสเพื่อให้เห็นคุณภาพของเน้ือผ้าและลาย	 พกพาง่าย	 มีซิปล็อกเปิด-ปิด	 ประการท่ีสอง	 ต้องมี 

ขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์ควรบรรจุผ้าไหมได้	 1-2	 ผืน	 ต่อ	 1	 บรรจุภัณฑ์	 เพื่อไม่ให้เกิด
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ความชื้นและเบียดเสียดมากเกินไปจนคุณภาพของผ้าเสื่อม	 ประการท่ีสาม	 ต้องมีรูปลักษณ์ดึงดูด	 

สื่อความหมายชัด	 ผ้าไหมนั้น	 รอบบรรจุภัณฑ์ใสอาจท�าขอบกระดาษเป็นลายตัวหนังปราโมทัยทอผ้า	 

ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บพืชพรรณไปจนถึงได้ผ้าส�าเร็จเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน	

ล�าดบัสุดท้าย	ด้านการเล่าเรือ่ง	พนาพรรณควรมกีารเพิม่กระบวนการผลติและทีม่าของผลติภณัฑ์แต่ละชนดิ

ลงไป	 เพื่อเพิ่มมิติของความน่าดึงดูด	 น่าติดตามอุดหนุนให้แก่ผลิตภัณฑ์มากขึ้น	 ในส่วนของผ้าไหม	 

การเล่าเร่ืองน้ันควรระบุเรื่องราวบนบรรจุภัณฑ์หรือป้ายท่ีติดกับบรรจุภัณฑ์	 โดยเริ่มตั้งแต่การระบุข้อมูล

แวดล้อมของผ้าไหม	 ที่มาที่ไปของผ้าไหม	 และก�าหนดจุดเด่นอันเป็นลักษณะของผ้าแต่ละหมู่บ้าน	 อาทิ	 

ผ้าไหมบ้านเปือยจะมีหลากหลายแนวต้ังแต่แบบเรียบง่ายไปจนถึงสีสันสดใส	 ขณะท่ีผ้าไหมบ้านค�าพระ 

จะโดดเด่นที่ลายขิดพุ่งเป็นแนวเดียวกันตลอด	 และเป็นลายดั้งเดิมของแถบอีสาน	 จากนั้นน�ามาร้อยเรียง 

เรื่องเล่าอย่างเป็นข้ันตอน	 โดยอาจผสมเร่ืองราวอื่น	 ๆ	 เช่น	 วัฒนธรรมอันโดดเด่นของอ�านาจเจริญคือ 

หนังปราโมทัยลงไปด้วย	 เป็นเรื่องราวดัดแปลงให้ดูน่าติดตามมากข้ึนและสอดคล้องกับบนหน้าบรรจุภัณฑ	์

โดยอาจเริ่มที่ตัวหนังปราโมทัยนั้นต้องการมีเสื้อผ้าเพ่ือไปงานท�าบุญทอดกฐิน	 จึงศึกษาเรียนรู้การทอผ้า 

ตามแบบฉบับของอีสานแท้จากบ้านเปือยและบ้านค�าพระ	 จากนั้นเพ่ิมความซับซ้อนของเรื่องราวท่ี 

การทอผ้าน้ันมคีวามยากล�าบากและอาศยัความอดทนสงู	แต่มจีดุหกัเหทีต่วัหนงัปราโมทยัสามารถทอเสือ้ผ้า

ขึ้นมาได้จนส�าเร็จ	 จึงเกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในผลงานของตน	 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือตัวหนังนั้น

ต้องการเปิดร้านขายผ้าไหมทอ	และเกดิบทสรปุในการพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าไหมขึน้	เป็นต้น	ผลติภณัฑ์ทัง้สอง

เหมาะที่จะน�าไปขายในสถานที่เชิงสุขภาพและวัฒนธรรม	 ดังนั้นท้ังวัดถ�้าแสงเพชร	 และ	 พุทธอุทยาน	 

บริเวณเขาดานพระบาท	 ซึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่น	 กว้างขวางเหมาะแก่การท�ากิจกรรมทางสุขภาพและศาสนา	

จึงเป็นสถานที่ที่สามารถน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้	

ตารางที่	2.	สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ�านาจเจริญ

การสร้างตราสินค้า
ตั้งชื่อตราสินค้าเป็นชื่อเกี่ยวกับ
แหล่งผลิตในยโสธรและพันธุ์ข้าว	
ใช้รวงข้าวเรียงเป็นชื่อตราสินค้าท�า
เป็นรูปโลโก้เพื่อสร้างความแตกต่าง

การสร้างตราสินค้า
ควรเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อ	โดยชื่อ
ตราสินค้าจะต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบ
แวดล้อมของผลิตภัณฑ์	อาทิ	
ทุเรียนภูเขาไฟถูกปลูกอยู่ในแถบ
ภูเขาไฟ	ก็สามารถใช้ชื่อที่ผสม

การสร้างตราสินค้า
สินค้าสมุนไพรพนาพรรณนั้นควร
มุ่งเน้นไปที่ความเสถียรของรูปโลโก้
ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามชนิด
ผลิตภัณฑ์	ขณะที่ผ้าไหมนั้นควร
เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อตรา	โดยอาจน�า
ชื่อของทั้งสองแหล่งผลิตมารวมกัน
เป็นผ้าไหมค�าเปือย	และมีตราสิน
ค้าที่เป็นรูปตัวหนังปราโมทัยนั่งทอ
ผ้า	แสดงให้เห็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ที่ชัดขึ้น
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของจังหวัดรองผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเร่ือง 

(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)

ควรน�าเสนอตราสินค้าที่มีโลโก้เป็น
เรื่องอื่น	ๆ	นอกจากต�านานความ
เชื่อ	อาทิ	ตราสินค้าที่มีรูปโลโก้เป็น
ชาวนาใส่ชุดสีสันสดใส	ปศุสัตว์วัว
ควายใส่งอบเก็บเกี่ยวข้าว	หรืออาจ
เป็นต�านานความเชื่อดัดแปลงเช่น
พญาคันคากและพญาแถนช่วยกัน
เก็บเกี่ยวข้าวและการันตีคุณภาพ
ของข้าว

การสร้างบรรจุภัณฑ์
ควรปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ถุง
ประเภทซิปล็อกเพื่อให้เปิด-ปิดได้
สะดวกขึ้น	ควรจัดท�าขนาดแบบ
หุงรับประทานมื้อเล็กไว้เพื่อให้ผู้
บริโภคสามารถซื้อไปทดลองรับ
ประทานได้	และควรท�าบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นขวดโหลพลาสติกใสรูปทรง
ปศุสัตว์วัวควายที่เปิด-ปิดล็อกได้	
หรืออาจเป็นถุงทึบที่เปิดให้เห็น
ผลิตภัณฑ์บางส่วน	เป็นต้น

การเล่าเรื่อง
ควรเพิ่มเรื่องราวที่มาและ
กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ลงไปบนบรรจุภัณฑ์	
ก�าหนดจุดเด่นที่ความเป็นเกษตร
อินทรีย์	ปลอดสารเคมี	เล่าที่มา
และจุดหักเหก่อนจะมาเป็นกระ
บวนการผลิตในปัจจุบัน	อาจเพิ่ม
ต�านานดัดแปลงลงไปผสมด้วย
เช่น	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นต้น
ก�าเนิดของการสร้างต�านานใหม่
ขึ้นมา	พระธาตุที่สร้างจากการ
ไถ่บาปเป็นการสร้างเพื่อแสดง
ความกตัญญูและขอบคุณที่น�าข้าว
คุณภาพดีมาให้รับประทานจนอิ่ม
ท้อง

ระหว่างความเป็นทุเรียนกับภูเขาไฟ
ได้	เช่น	พูเขาไฟ	และรูปโลโก้ของ
ตราอาจท�าเป็นรูปทุเรียนที่มีปล่อง
ภูเขาไฟงอกออกมา	เพื่อสร้างความ
แตกต่าง	ไก่ย่างไม้มะดันก็เช่นกัน	
อาจตั้งว่าไก่ย่างไม่รู้นอน	น�ามาจาก
ชื่อท้องถิ่นของไม้มะดันว่าส้มไม่รู้
นอน	และควรแสดงแหล่งที่ผลิต
หรือผู้ผลิตให้ชัดเจน	เพื่อความน่า
เชื่อถือของตราและความเป็นต้น
ต�ารับ

การสร้างบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับทุเรียนภูเขาไฟควรท�า
เป็นกล่องใสรูปทรงชิ้นทุเรียนที่
เปิด-ปิดได้ง่าย	บรรจุสองชิ้นต่อ
กล่อง	รับประทานและจัดเก็บง่าย
ไม่เลอะเทอะขณะถือ	มีป้ายรูปทรง
ใบทุเรียนบอกรายละเอียดเพิ่มเติม	
ขณะที่ไก่ย่างไม้มะดันควรท�าเป็นก
ล่องกระดาษเจาะรูเพื่อให้ได้กลิ่น
ของไม้มะดันมากขึ้น	มีกระดาษรอง
เพื่อป้องกันการเลอะเทอะ	บรรจุไก่
สองไม้ใหญ่ต่อกล่อง	เพิ่มรูปไก่และ
ไม้มะดันไว้ด้านหน้า	อาจให้ไก่ใส่ชุด
ขอมโบราณกระโดดโลดเต้นไปมา
หน้ากล่องล้อกับชื่อไก่ย่างไม่รู้นอน

การเล่าเรื่อง
ควรเพิ่มเรื่องราวที่มาของผลิตภัณฑ์
ทั้งสองชนิด	มีจุดหักเหโดยอาจน�า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์สองชนิดไป
สร้างเป็นเรื่องราวใหม่เช่น	ทุเรียน
ภูเขาไฟที่มีกลิ่นรบกวนน้อยและ
ไก่ย่างไม้มะดันที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ
ตัวสามารถน�าไปเป็นของที่ระลึก
และของเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามงาน
เทศกาลได้	

การสร้างบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับผ้าไหมบรรจุภัณฑ์ควรมี
ลักษณะใสเพื่อให้เห็นลายเนื้อผ้า
ด้านใน	มีซิปล็อกเปิด-ปิดได้ง่าย	
บรรจุผ้าได้ไม่เกินสองผืนเพื่อไม่ให้
ผ้าเสียดสีกันจนเกิดความชื้นและ
ท�าลายเนื้อผ้า	ขอบเป็นลายตัวหนัง
ปราโมทัยเริ่มกระบวนการทอผ้า
ตั้งแต่ต้นจนจบ	

การเล่าเรื่อง	
ส�าหรับพนาพรรณควรเพิ่มเฉพาะ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ
ผลิตภัณฑ์	ขณะที่ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมต้องเล่าที่มาของผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งระบุถึงจุดเด่น	ความแตก
ต่างของผ้าไหมแต่ละชนิด	ในส่วน
นี้อาจผสมเรื่องราวดัดแปลงที่ตัว
หนังปราโมทัยที่พยายามเรียนรู้
การทอผ้าไหมอย่างยากล�าบาก
จนกระทั่งประสบความส�าเร็จและ
เกิดความภาคภูมิใจจนน�ามาผลิต
ขายเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าจังหวัด
อ�านาจเจริญ

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล	

 



	 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการศึกษาปัจจัยด้านโครงสร้างของดีในจังหวัด	 ประวัติศาสตร์	 และ 

แหล่งท่องเท่ียวในกลุม่จังหวดัรองแถบอสีานใต้	อนัได้แก่	ยโสธร	ศรสีะเกษ	อ�านาจเจรญิ	โดยใช้กรอบแนวคิด 

ทีผ่สานการสร้างตราสนิค้า	การสร้างบรรจุภณัฑ์	และการเล่าเรือ่ง	(branding,	packaging,	and	storytelling)	 

เข้าด้วยกันเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 จากการวิเคราะห์

ผ่านกรอบแนวคิดพบว่า	 ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมีจุดท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงต่าง	 ๆ	 กันไป	 อาทิ	 ยโสธร 

ทีม่ข้ีาวหอมมะลิอนิทรย์ีต้องมุง่สนใจทีจ่ะสร้างความแตกต่างจากชือ่ตราสนิค้า	การแบ่งขนาดของบรรจภุณัฑ์

ให้หลากหลาย	และการบอกเล่าเร่ืองราวของผลติภัณฑ์	ขณะท่ีศรสีะเกษท่ีมทุีเรยีนภูเขาไฟและไก่ย่างไม้มะดนั

จะต้องเน้นหนักในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้ึนใหม่	 ผนวกร่วมกับการบอกเล่าเรื่องราว 

ของผลิตภัณฑ์	 และอ�านาจเจริญที่มีตัวชูโรงเป็นสินค้าสมุนไพรกับผ้าไหมท่ีมีจุดเน้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 

เน่ืองด้วยสนิค้าสมุนไพรนัน้ต้องมุง่เน้นเพยีงเรือ่งการสร้างความเสถยีรของรปูโลโก้ตราสนิค้าและการบอกเล่า 

เรือ่งราวผลติภณัฑ์	 แต่ผ้าไหมน้ันต้องมุง่เน้นต้ังแต่การเริม่สร้างตราสนิค้า	บรรจภุณัฑ์	 และสร้างสรรค์เรือ่งราว 

ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่	 ผู ้วิจัยจึงจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเงื่อนไข 

ของผลติภณัฑ์แต่ละจงัหวดั	 เพือ่เป้าหมายในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์อนัจะน�าไปสูก่ารกระจายรายได้ 

และการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการบางประการท่ีควรค�านึงถึง	 อาทิ	

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ที่อาจเป็นอุปสรรคในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด	 จึงควรพิจารณาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเพิ่ม 

การเข้าถงึของกลุม่ผูบ้ริโภค	และเป็นการพัฒนาทกัษะด้านการตลาดเชิงเนือ้หาไปในตัว	 โดยอาจมกีารน�าเสนอ 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 บนเว็บไซต์หรือเพจ	 ได้แก่	 บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค	 

คลิปวิดีโอโฆษณา	 ภาพยนตร์สั้น	 การถ่ายทอดสด	 (Live)	 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับผู้บริโภค	 

(Interactive)	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ในช่วงเวลาของการระบาดที่ท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางมาซื้อ

ผลติภัณฑ์ได้ด้วยตนเองควรต้องมบีริการจัดส่งผลติภณัฑ์เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้รโิภคผนวกร่วมด้วย
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของจังหวัดรองผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเร่ือง 

(Branding, Packaging, and Storytelling) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ)
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