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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวตําบลนครชุมและบริโภคผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม จํานวน 20 คน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และภาคีท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมกับการประชาสัมพันธ์เม่ียงนครชุม จํานวน 10 
คน โดยการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความต้องการให้ใช้สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากเป็นสื่อท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก
ท่ีสุด และควรบอกถึงประโยชน์ในการรับประทานเมี่ยงนครชุม เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้รับ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้วย และควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาท่ีนานจนทําให้ผู้บริโภคมีความ
รู้จักผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม โดยการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีความชัดเจน กระชับ ทําให้ผู้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์สามารถเข้าใจจุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้ดี ในส่วนของภาคีท่ีเก่ียวข้องและมี
ส่วนร่วมกับการประชาสัมพันธ์เม่ียงนครชุม เห็นว่า ควรจัดให้มีการแข่งขันการผลิตเม่ียงนครชุมในงาน
เทศกาลต่าง ๆ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ควรเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน 
ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยว ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียงของชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ของ
เคเบ้ิลทีวีท้องถ่ิน สื่อการพูด โดยการบอกต่อปากต่อปาก จากผู้ท่ีเคยบริโภคเม่ียงนครชุมและซ้ือไป
ฝากญาติ หรือเพ่ือนท่ีอยู่ต่างจังหวัด ทําให้เกิดการแพร่หลายของการบริโภคเม่ียงนครชุม นอกจากน้ี 
ควรจัดทําเว็บไซด์ในการเผยแพร่ โดยให้สอดแทรกอยู่ในเว็บไซด์ขององค์การต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงาน
ราชการและเอกชนของจังหวัด หรือจัดทําแผ่นพับบอกรายละเอียดของเม่ียงนครชุม ร้านค้าท่ีจําหน่าย 
ซ่ึงจัดประชาสัมพันธ์ไว้ท่ีศูนย์ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม เพ่ือให้ผู้ท่ีมาติดต่อ หรือนักท่องเที่ยวได้
เห็นและรู้จักมากยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ์ เม่ียงนครชุม การประชาสัมพันธ์เม่ียงนครชุม 
 
Abstract 

The purposed of this research were study the suggestion of guidelines of 
public relations for Meang pronducts in Nakhonchum district Khamphaeng Phet. The 
data was elected from 20 Thai tourists who travel and consume Meang products in 
Nakhonchum by deep interview and 10 respondents by group interview which 
selected from officers who concern in Meang products. The finding revealed that 
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broadcast and television were the best public relations because of its closet the 
consumer. In addition, they should be announced the advantage of products for 
attraction. The time of broadcast should be long term and clear. These things will 
make the audience know the products widely and clearly. In part of officers concern 
revealed that should be challenging the Meang products in other festival in 
Khampheang Phet. The media for public relations should be involve the products 
and closet the community, for example broadcast community, local newspaper, 
local cable TV and announce. These were make the tourists know the Meang 
products. Moreover, should be create website and brochures provided used for the 
public relations in shop hotel, restaurant and official center. 
Key Words: public relations, Meang Nakhonchum, public relations of Meang 
Nakhonchum 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันมีผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกคน ทําให้ต้องมีการ
แสวงหาวิธีการดําเนินชีวิตอย่างย่ังยืน ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ตกตํ่า อันเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ทําให้มีผู้คนจํานวนมากต้องออกจากงานและกลับ
ถิ่นฐานเดิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นแผนท่ีได้
อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้ประเทศรอดพ้น
จากวิกฤติ สามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคง และนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และย่ังยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 9 จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง ท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ระยะยาว และมีการดําเนินการต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 8 ในด้านแนวคิดท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ท้ังด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การสร้างระบบบริหารจัดการภายในท่ีดี ให้เกิดข้ึนในทุกระดับอันจะทําให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนท่ีมีคน
เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง โดยได้กําหนดสภาพของสังคมไทยที่พึงประสงค์มุ่งพัฒนาสู่สังคมท่ี
เข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน กล่าวคือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมสมานฉันท์ 
ท่ีเอ้ืออาทรต่อกัน อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (นิภาทองก้อน, 2548, น.1) 

การประกอบอาชีพท่ีส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือว่าเป็นการ
ประกอบอาชีพท่ีใช้ต้นทุนน้อย ซ่ึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทําให้เกิดการแข่งขันกันมากข้ึน ผู้ท่ี
ประกอบอาชีพท้ังหลายจึงต้องใช้กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
เข้าถึงให้ได้มากท่ีสุด การประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถเข้าถึงและทําให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีเพราะการประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเช่ือมโยงความเข้าใจอันดีและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรกับประชาชน อันจะทําให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีทัศนคติท่ีดี เช่ือม่ันและศรัทธาต่อองค์กร ทําให้องค์กรสามารถ
พัฒนาและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ 
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การประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการจัดการด้านการวางแผนเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิด
จิตใจของสาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง โดยการกระทําในส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่สังคม เพ่ือให้สาธารณชนเหล่านั้นมี
ทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานองค์การ บริษัท ห้างร้าน หรือสมาคม ตลอดจน  มีภาพพจน์ที่ดีเก่ียวกับ
หนว่ยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือท่ีดี จากสาธารณชนที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, น.4) และการประชาสัมพันธ์ย่ิงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชน มนุษย์มักคิดถึงผู้คนท่ีแวดล้อมตนเอง และยกย่องสร้าง
เสริมช่ือเสียงเกียรติคุณให้แก่ตนเองอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จึงสร้างความสัมพันธ์ (มนุษยสัมพันธ์) เพ่ือ
ความสุข ราบร่ืน ก้าวหน้า และอยู่รอดในสังคม (วิจิตร อาวะกุล, 2541, น.4) ย่ิงกว่านั้นงาน
ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องอยู่กับข่าวสาร การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ จึงมีความจําเป็น
สําหรับทุกหน่วยงาน เพราะในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นั้น มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว พึงพอใจ การจะบริหารให้ราบร่ืนและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้น้ัน 
ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีดี ช่วยสนับสนุน รวมทั้งยอมรับฟังเสียงของประชาชน ซ่ึง
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะเป็นตัวกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารองค์การ (สุพัตรา มาศดิตถ์, 2533, น.3 – 5) 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศทั่วโลก 
โดยถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศท่ีมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวพร้อม ก็จะนํารายได้เข้าประเทศจํานวนมหาศาลไม่น้อยกว่ารายได้อ่ืนๆ และยังกระจาย
รายได้ท่ีเกิดข้ึนไปยังภาคธุรกิจทางการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลึก ตลอดจนธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของการท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก เพราะการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมหาศาล เม่ือมีการเดินทางท่องเท่ียว
เข้าไปในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะไปถึงภูมิภาคนั้น ๆ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ถือ
เป็นการสร้างรายได้สู่ประชาชนท้องถ่ิน 

กําแพงเพชร เป็นจังหวัดหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี มี
แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นท่ีนิยมสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์โดยเฉพาะของจังหวัด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหารการกินท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น ก๋วยเต๋ียวชากังราว 
แต่ถ้าจะกล่าวถึงอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เม่ียงนครชุมก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นที่นิยม
ของทางภาคเหนือ เม่ียงโดยทั่วไป นิยมกินหรืออมเพ่ือความกระชุ่มกระชวย และให้เกิดความ
เพลิดเพลิน หรือแก้เปร้ียวปากชาวเหนือส่วนใหญ่จะติดใบเม่ียง ถ้าไม่ได้อมจะง่วงนอน หรือง่วงซึมใบ
เม่ียงทํามาจากใบชาป่า หรือใบชา นํามาหมัก เพ่ือใช้กินกับเกลือหรือกินกับแคบหมู ประชาชนในสมัย
โบราณถือเป็นอาหารสําหรับอมเป็นหลักในทุกผู้คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ปัจจุบันนี้การอมใบเม่ียงไม่
นิยมกันแล้วและมีการพัฒนามาเป็นเม่ียงท่ีมีไส้แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่น  

เม่ียงนครชุมจะมีไส้แปลกไปกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ทุกถนนและเกือบทุกตรอกซอกซอยใน
กําแพงเพชรล้วนมีร้านเม่ียง ตามแบบฉบับกําแพงเพชร ท่ีไม่ซํ้ากับท้องถิ่นใด เม่ียงจึงกลายเป็นอาหาร
กินเล่นๆ ในแต่ละบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานศพเม่ียงนครชุม จะถูกใช้เป็นของรับแขก ในทุกงาน 
จนกลายเป็นประเพณีประจําเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบันเม่ียงนครชุม นับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีไม่มีวันที่

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



479 
 

จะสาบสูญไปจากกําแพงเพชร เพราะชาวกําแพงเพชร ส่วนใหญ่ยังนิยมกินเม่ียงเป็นอาหารว่างกันอยู่ 
เกือบทุกครัวเรือน (สันติ อภัยราช) 
 ดังจะเห็นได้จากทางจังหวัดกําแพงเพชรได้นําเม่ียงนครชุมมาเป็นของที่ระลึกของจังหวัด ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าทางจังหวัดให้ความสําคัญกับเม่ียงนครชุมเป็นอย่างมาก แต่การประชาสัมพันธ์เม่ียง
นครชุมน้ันยังไม่ได้เป็นท่ีแพร่หลายให้กับประชาชนในท้องถิ่นอ่ืนๆ มากเท่าที่ควรจากความสําคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะได้มีการศึกษา การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม 
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ส่งเสริม
เอกลักษณ์ของตําบลนครชุม ทําให้ประชาชนทั่วไปก็จะรู้จักจังหวัดกําแพงเพชรมากขึ้น และส่งผลให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดกําแพงเพชรและบริโภคผลิตภัณฑ์เม่ียง
นครชุมจํานวน 20 คน หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลซํ้า และการสุ่มตัวอย่างนั้นจะเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ 

2. ภาคีที่เก่ียวข้องกับเม่ียง การท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดกําแพงเพชร 
ได้แก่ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเม่ียง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และส่ือมวลชน เทศบาลตําบลนครชุม 
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน จํานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเพ่ือทราบสภาพปัญหาในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เม่ียง นครชุม และแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

2. การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยการนําข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์เนื้อหาแบบ
พรรณนา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพปัญหาในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับนั้นยังไม่มีความชัดเจน นักท่องเท่ียวเองก็ยังไม่ให้
ความสําคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการยังมีน้อยและยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีไม่ค่อยมีการช่วยเหลือ สนับสนุน 

2. แนวทางการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร  
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1) ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้ใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ เน่ืองจาก สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากท่ีสุด
และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่นานแต่ต้องมีความชัดเจน และกระชับ 

2) ภาคีท่ีเก่ียวข้องมีแนวคิดให้จัดการประกวดการผลิตเม่ียงนครชุมในงานเทศกาล
ต่างๆ และจัดให้มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี ทันสมัย และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ ใน
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ควรสร้างเครือข่ายของส่ือ และจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุกระจายเสียงในช่วงเทศกาล งานประเพณีของจังหวัด สื่อหนังสือพิมพ์ โดยการลงในคอลัมน์
ต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ของเคเบิ้ลท้องถิ่น โดยผ่านรายการต่าง ๆ ที่จัดโดยเคเบ้ิล
ท้องถิ่น ควรใช้สื่อบุคคล โดยการบอกต่อจากผู้ท่ีเคยบริโภคเม่ียงนครชุม หรือการซ้ือของฝาก เป็นต้น 
จัดทํา Website หรือโบรชัวร์บอกรายละเอียดของเม่ียงนครชุม ร้านค้าท่ีจําหน่าย โดยให้อยู่ใน
องค์การต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเพ่ือให้ผู้ท่ีมาติดต่อ หรือนักท่องเท่ียวได้
เห็นและรู้จักมากย่ิงข้ึนรวมทั้งการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุมเป็นอาหารในการจัดเลี้ยงต่างๆ 
และจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ การทําเม่ียงนครชุมในเทศบาลตําบลนครชุม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาในเร่ืองแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบล นครชุม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความต้องการให้ใช้สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจาก สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมี
ความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด และควรบอกถึงประโยชน์ในการรับประทานเม่ียงนครชุม เพ่ือเป็น
การดึงดูดความสนใจของผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย และเน้นยํ้าโดยการประชาสัมพันธ์ตามแหล่ง
ชุมชนในรูปแบบของป้ายโฆษณาต่างๆ และควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่นานจนทําให้
ผู้บริโภคมีความรู้จักผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม โดยการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีความชัดเจน กระชับ  
ทําให้ผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์สามารถเข้าใจจุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
มานพ อําพันธ์ุ (2548) ท่ีกล่าวว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อท่ีผู้ฟังมีความรู้สึกใกล้ชิดและเกิดความ
ไว้วางใจ เช่นเดียวกับการศึกษาของยุวรีย์ โนนบุศรี (2552) พบว่า ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์ท่ี
ชัดเจน เลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลท่ีจะสื่อสาร และผู้รับข่าวสาร เพ่ือให้
เข้าถึงประชาชนทุกระดับ มีการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม ถ้อยคํา หรือเน้ือหาท่ีดึงดูดความสนใจ สั้น 
กระชับ จดจําง่าย 

2. ภาคีท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมกับการประชาสัมพันธ์เม่ียงนครชุม พบว่า ควรจัดให้มีการ
แข่งขันการผลิตเม่ียงนครชุมในงานเทศกาลต่างๆ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ควร
เป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ผู้บริโภค หรือนักท่องเท่ียว ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียงของชุมชน 
สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ของเคเบ้ิลทีวีท้องถิ่น อาจจะมีอีกสื่อประชาสัมพันธ์ที่มองข้ามไม่ได้ 
คือ สื่อการพูด โดยการบอกต่อปากต่อปาก จากผู้ท่ีเคยบริโภคเม่ียงนครชุมและซ้ือไปฝากญาติ หรือ
เพ่ือนท่ีอยู่ต่างจังหวัด ทําให้เกิดการแพร่หลายของการบริโภคเม่ียงนครชุม นอกจากนี้ ควรจัดทําเว็บ
ไซด์ในการเผยแพร่ โดยให้สอดแทรกอยู่ในเว็บไซด์ขององค์การต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการและ
เอกชนของจังหวัด หรือจัดทําแผ่นพับบอกรายละเอียดของเม่ียงนครชุม ร้านค้าที่จําหน่าย ซ่ึงจัด
ประชาสัมพันธ์ไว้ท่ีศูนย์ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม เพ่ือให้ผู้ที่มาติดต่อ หรือนักท่องเท่ียวได้เห็นและ
รู้จักมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับกัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์ (2547) ท่ีกล่าวว่า สื่อกิจกรรมพิเศษและ
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กิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีสําคัญ และนิยมใช้กันมาก เช่น 
การจัดประกวด โดยมีรางวัลให้ สามารถทําการประกวดได้ทั้งในองค์การและเปิดโอกาสให้ประชาชน
นอกองค์การเข้ามามีส่วนร่วม และต้องจัดรางวัลให้เหมาะสมด้วยจึงจะได้ผลและสื่ออินเตอร์เน็ต คือ 
เคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกันท่ัวโลก โดยการเช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายจํานวนมหาศาลท่ัวโลกเข้าด้วยกัน ทําให้ผู้คนสามารถเช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอ

เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จากการสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด
กําแพงเพชรและได้บริโภคเม่ียงนครชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะดังน้ีนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เห็นว่า 
ควรให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ มีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เม่ียงนครชุมเป็นอาหารพ้ืนบ้านประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ และให้ทุกคนหันมาบริโภคเม่ียงนครชุม 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จากการสนทนากลุ่มกับภาคีที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์เม่ียงนครชุม 
ได้ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรเน้นท่ีรสชาติให้อร่อยและคงที่เสียก่อน แล้วจึงทําการประชาสัมพันธ์ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐเป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

2) ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับเม่ียงนครชุมให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชุมชนในท้องถิ่นในการจัดการผลิตภัณฑ์เม่ียง
นครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุมให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรทําการศึกษาการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เม่ียงนครชุม 
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให้เยาวชนช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
คุณค่า ไม่ให้สูญหายไป และช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
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