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ABSTRACT
This research aims to know the need for content of Thai and foreign
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Southern Isan culture by creating creative media in the conservation of silk weaving
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
อุ ต สาหกรรมไหมเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยเป็ น อย่ า งมาก นั บ ตั้ ง แต่
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสนพระทัยในกิจการทอผ้าพื้นเมือง และทรงให้
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีก ารทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ไหมก็เป็นสินค้าไหมที่มี โอกาสทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกิดจากอุตสาหกรรมไหม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไหม ศักยภาพของผ้าไหมไทยตลอดจนโอกาสในการสร้างองค์ความรู้
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดด้านพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหม
ให้เติบโตและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของภาคเหนือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทงานหัตถกรรม
สิ่งทอที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กลุ่มจังหวัดและประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนเกิด
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นจึงเกิดการจัดตั้งเป็นกลุ่มงานหัตถกรรม เป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่ง
ทอออกจาหน่ายไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรัฐบาลมีนโยบาลส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
โครงการ”หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ชุมชนให้เข็มแข็ง พึงตนเองได้ โดยมุ่งให้ความสาคัญของการนาภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาพัฒนา สร้างรายได้และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณค่า มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มี
ชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมของประเทศไทย เนื่องจากประวัติและการสั่งสมภูมิปัญญาจากบรรพบุรษุ มาอย่างยาวนาน และ
ได้รับการส่งเสริมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2449 การทอผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ส่งผู้เ ชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาให้คาแนะนา และในปี พ.ศ. 2530 มีชาวบ้านหนองโก
เดินทางไปถวายผ้าไหมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัด
สกลนคร ทรงชื่นชมในความงดงาม และทรงพระราชทานเงินให้เป็นค่าผ้าไหม สร้างความปลาบปลื้มใจ นามาซึ่ง
การรวมกลุ่มชื่อว่า กลุ่มทอผ้าหนองโก อาเภอนาโพธิ์ จนกลายเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดบุ รีรัมย์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
ผ้าไหมเป็นอย่างมาก สร้างรายได้อย่างมากมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทาเกษตรกรรม เป็นชุมชนต้นแบบใน
การกระจายเทคนิคและวิธีการจนเกิดชุมชนทอผ้ากลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัด อย่างไรก็ตามสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้ง
ไหมและฝ้ายไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บ ริโภคได้อย่างทั่วถึง อาจมีแนวโน้มสูญหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปอันเกิดจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่วิถีชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆทาให้พฤติกรรมการสวมใส่ในยุคปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับผ้าไหมมัดหมี่ที่มีภาพลักษณ์ผ้านุ่งผ้าถุงสาหรับผู้เฒ่าผู้แก่ อีกทั้งขาดความหลากหลายของลวดลาย

2
ซึ่ง มี งานวิจัยที่ ชี้ชัดว่าความหลากหลายด้านลวดลายมีความสัม พันธ์กั บความถี่ในการซื้ออย่างมี นัยส าคัญ แต่
สถานการณ์ก ารผลิตกลับไม่เ อื้อ ต่อ กระแสนิยมผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงผลิตผ้ามั ดหมี่ล วดลายโบราณที่ ได้รับ การ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไม่สอดคล้องต่อความต้ องการของผู้บริโภค นักวิจัยส่วนหนึ่งพยายามเติมเต็มจุดอ่อนที่
ส าคั ญ ด้ วยการวิจัย และพั ฒ นาลวดลายผ้า ให้ มี ความหลากหลาย การเพิ่ม มู ล ค่ าสิ นค้า โดยการแปรรู ป การ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
ได้มีการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือ การย้อมสีผ้าไหมทอมือ การแปรรูปผ้าไหมทอมือ การออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หากแต่ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือ และความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน เพื่อ
ศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และเพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทย
และชาวต่างชาติ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านอาทิ ได้ทราบเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือที่มีในปัจจุบัน ได้ทราบความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ ได้แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับ
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการออกแบบผลติภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติได้
จากปัญ หาดังกล่าวกั บแนวคิดการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดในยุคปัจ จุบัน
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้แนวโน้มการบริโภคของ Francesco Morace
จากศูนย์วิจัย Future Concept Lab ซึ่งเป็นแหล่งของการคิดและการปฏิบัติทางการตลาดรูปแบบใหม่ ประยุกต์
กับสื่อสังคมออนไลน์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อที่ได้สามารถเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหากระชับ กระตุ้นความตะ
หนักในภูมิหลังของผลิตภัณฑ์ สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาด แสดงผลได้ดีบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์พกพา อาทิ สมาร์ทโฟน แทบเล็ท เป็นต้น
ผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยในครั้งนี้จะแนวทางในการกาหนดนโนบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ ตรงกั บ
ความต้องการของตลาด และได้สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและอัตลักษณ์การทอผ้าของ
วัฒนธรรมอีสานใต้ เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและผู้ที่ สนใจผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัลพัฒนาขึ้น อีกทั้ ง
ส่งเสริมการตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมบนสื่อสังคมออนไลน์
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1.2

วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการ
1.2.1 เพื่อทราบความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือ
1.2.2 เพื่อรวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมอีสานใต้
1.2.3 เพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
1.2.4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ในการศึก ษาความต้อ งการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลู ก ค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจานวน 400 คน และชาวต่างชาติจานวน 400 คน โดยเลือกจาก
การสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์
และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์
2) กลุ่มตัวอย่างในการชมสื่อเป็นประชาชนในชุมชนจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้าน
หนองตราดน้อย อ.เมือง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ.สตึก และกลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านสนวน อ.ห้วยราช ไม่น้อยว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตใน
หัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
2) ในการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจาก
สื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จานวน 30 ตัวอย่าง โดย
เลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง
3) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้ สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม แบ่งเป็นเนื้อหาด้านภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ หัตถศิลป์แปรรูปในวิถี และการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
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ผ้าไหม รวม 3 เรื่อง นาเสนอในรูปแบบภาษาไทยประกอบคาบรรยายภาษาอังกฤษ โดยเลือกจากการสุ่มแบบ
เจาะจง
1.3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1.4

นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 ความต้องการจาเป็นด้านเนือ้ หา หมายถึง ความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาทีป่ รากฏในสือ่ โฆษณาใน
นิตยสาร เวป เฟซบุก๊ บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ และ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
1.4.2 ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ หมายถึง ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ และเข้าชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรรี ัมย์ และงานแสดง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรรี ัมย์
1.4.3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทที่ าจากผ้าไหมที่ใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมคือทอ
ด้วยแรงงานคนโดยไม่ใช้เครื่องจักร
1.4.4 เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หมายถึง เนือ้ หาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทีป่ รากฏ
ในสื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ และ ป้ายโฆษณา เป็นต้น
1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ประโยชน์ที่เกิดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
1) เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ที่ถูกต้อง
2) ได้ทราบเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน
3) ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
ออกแบบผลติภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้
4) เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจยั่งยังยืนโดยยึดหลักแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับ
การยกระดับสินค้าชุมชน
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมที่มีบรรจุภัณฑ์และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้
6) เกิดความหวงแหนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษ์ของวัฒนธรรมการทอผ้าอีสานใต้
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1.4.2 ประโยชน์ด้านวิชาการ
1) ผู้ที่สนใจและนักวิจัยตลอดจนนักวิชาการสามารถนาผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอด
ในงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ได้
2) บริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกภาคผ่าย ก่อให้เกิดฐานข้อมูลวิชาการ
1.4.3 การนาไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
ผู้ใช้

การใช้ประโยชน์
ผู้บริโภค
เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ที่ถูกต้อง
สามารถเลือกชื้อสินค้าได้ตรงความต้องการ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ชุมชน
เกิดความหวงแหนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษ์ของวัฒนธรรม
การทอผ้าอีสานใต้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์หัตถกรรม ได้สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อนาเสนอในโอกาศที่เ หมาะสม เช่น การ
กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงพานิ ช ย์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงอัตลักษ์ของวัฒนธรรมการทอ
ศูนย์ OTOP เป็นต้น
ผ้าอีสานใต้ การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดสินค้าแปรรูปจากผ้า
ไหม เป็นต้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาผ๎าทอไทย แบํงออกเป็น 3 แนวทาง 1) การสร๎างกลุํมผู๎ถํายทอดและกลุํมผู๎
สืบทอดให๎มากขึ้น ทั้งกลุํมผู๎ใหญํ และเยาวชน 2) การเพิ่มชํองทางในการสืบทอดผํานหนํวยงานภาครัฐ และชุมชน
ทั้งนี้ต๎องมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบและบูรณาการกับทุกภาคสํวน3) การสืบทอดด๎านเนื้อหาภูมิปัญญา
ด๎วยการบรรจุเนื้อหาภูมิปัญ ญาอยํางเป็นลายลักษณ์อัก ษร เพื่อปูองกันการสูญหายไปพร๎อมตัวผู๎ถํายทอด (อา
รีวรรณ หัสดิน, 2559)
2.1

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554 : 99-100) ได๎กลําวถึงในบทความวิชาการ สื่อสังคมออนไลน์ คือ
อะไร โดยมีเนื้อหาวํามนุษย์เป็นสังคมที่ต๎องมีการสื่อสารข๎อมูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์สื่อสารข๎อมูล
ด๎วยวิธีการที่ไมํซับซ๎อนนัก เชํนปากเปลํา ม๎าเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ตํอมาได๎มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข๎อมูล
เป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์วิทยุจากนั้น เมื่อเข๎าสูํยุคที่มีเครือขํายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข๎ามาเกี่ยวข๎อง
การสื่อสารข๎อ มู ล ของมนุษย์มี ก ารปรับ เปลี่ยนเป็นสื่อ ที่ เ กี่ ยวข๎องกั บ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ม ากขึ้น เชํน บริก าร IRC
(Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicmail หรือ
Email) และเว็บบอร์ด(Webboard) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข๎อมูลในชีวิตประจาวันถึงกันและกัน
ด๎วยการใช๎สื่อสัง คมออนไลน์นอกจากนี้ จารุวัจ น์ สองเมื อง (2554) กลําววํา เครือขํายสัง คมเครือขํายสัง คม
ออนไลน์เครือขํายมิตรภาพกลุํมสังคมออนไลน์เป็นต๎นเป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2 (WEB
2.0) กํอให๎เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางกลุํมคนที่รวมกันบนเครือขํายอินเตอร์เน็ตซึ่งมีโครงสร๎างความสัมพันธ์
ทางสัง คมตามทฤษฏีเ ครือ ขําย (Network theory) คือประกอบด๎วยสํวนที่ เ ป็นจุด (Node) และสํวนของ
ความสัมพันธ์ (Ties หรือ Relationship) ทั้งนี้จุด (Node) เปรียบเสมือนคน ๆ หนึ่งในระบบเครือขํายที่อาจจะมี
ลักษณะความสัมพันธ์หลายรูป แบบกับคนอื่น ๆ ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือขํายออนไลน์จะเรียกวํา Social
contacts สอดคล๎องกับ Pallis, G, (2011) ที่อธิบายถึงลักษณะเครือขํายสังคมออนไลน์วําเป็นศูนย์กลางในการให๎
บุคคลที่จะสร๎างความสัมพันธ์กับบุคลอื่นเชํนเพื่อนเพื่อนรํวมงานผู๎ใช๎แตํละคนเชื่อมตํอกับรายชื่อของผู๎อื่นโดยการ
แชร์ตํอ ๆ กันไปและเป็นที่รวมของเครื่องมือหลากหลายที่สร๎างความรู๎สึกของความเป็นชุมชนอยํางไมํเป็นทางการ
และด๎วยความสมัคร และ Safko and Brake (2009) สื่อสังคมออนไลน์ คือ เครื่องมือออนไลน์ที่ชํวยให๎ผู๎ใช๎งาน
อินเทอร์เน็ตสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในเรื่องกิจกรรมกิจวัตรและพฤติกรรมตําง ๆ ระหวํ างผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ต

7
ด๎วยกันที่มารวมกลุํมกันในแบบออนไลน์เพือ่ ที่จะแบํงปันข๎อมูลความรู๎ประสบการณ์ความต๎องการสํวนลึกและความ
คิดเห็นโดยการสร๎างเนื้อหาในรูปแบบของข๎อความรูปภาพวีดีโอและเสียงเพื่อติดตํอทางธุรกิจ
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่สามารถกระจายข๎อมูลได๎ อยํางรวดเร็วในเวลาอันสั้น อีกทั้งสามารถเข๎าถึงได๎
งําย สามารถโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอสินค๎า อีกทั้งยังเป็นจุด
ติดตํอที่สาคัญระหวํางเจ๎าของผลิตภัณฑ์และผู๎บริโภค (จงจินต จิตร์แจ๎ง ,2552) ผู๎บริโภคมีการรับรู๎คุณภาพของ
สินค๎า การเชื่อ มโยงสิ่งตําง ๆ กับ สินค๎า ความภัก ดีในสินค๎าในเชิงบวก ก็ จะมีการรับรู๎คุณคําสินค๎าออนไลน์ใน
ระดับสูงด๎วย (ชัยนันท์ เพ็ชรอาไพ, 2552) สอดคล๎องกับ วัชรี กาเซ็นติมะ (2553) ศึกษาเรื่อง การรับรู๎ตํอสื่อ
โฆษณาออนไลน์บนเว็บเครือขํายทางสังคม Facebook ใช๎กลุํมตัวอยํางจากสมาชิก Facebook ในประเทศไทย
จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมคือ แบบสอบถาม พบวํา การรับรู๎สื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บเครือขําย
ทางสังคม Facebook โดยมีพฤติกรรมการบริโภคสินค๎าหรือบริการหลังจากได๎ชมโฆษณา
ผู้วิจัยจึงเลือกสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่ องมือที่จะช่วยกระจายข้อมูลของงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต ถือได๎วําเป็นชํองทางในการสื่อสาร การรับรู๎ขําวสาร ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และ
กระจายข๎อ มู ล ได๎ อ ยํางรวดเร็ว เนื่อ งจากเข๎าถึง ได๎ทุ ก ที่ ทั่ วโลก และสามารถใช๎ง านได๎ ตลอดเวลา เครื อขํา ย
คอมพิวเตอร์นี้มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งการสารองข๎อมูลก็มีอยํางสม่าเสมอ จึงเป็นที่นิยมในการนาไปประยุกต์ใช๎
กับงานที่หลากหลาย ข๎อมูลของงานอนุรักษ์ถือเป็นข๎อมูลที่มีความสาคัญเป็นอยํางมาก และเล็งเห็นศักยภาพของ
อินเทอร์เ น็ต จึง ได๎เ ลือ กเก็ บ ข๎อมู ล ลงบนระบบเครือขํายอินเทอร์เ น็ต ดัง รายงานการสื่อสารเพื่อการอนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูทํองเที่ยวของตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปฐมภรณ์ จันทร์แก๎ว ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ของ มารียัม เจ๏ะเต๏ะ (2556) พบวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทุกวัน จากโทรทัศน์ คิดเป็นร๎อยละ 75.5 รองลงมาคื อ อินเทอร์เน็ต
คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และ คูํมือ/หนังสือ คิดเป็นร๎อยละ 25.2 และ ปิยนุช พุธรัตน์ (2545) ได๎ศึกษาการสื่อสารกับ
การพัฒนาประชาคมตลาดน้าตลิ่งชัน พบวํา การสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ สื่อ
อินเทอร์เน็ตถือวําหนึ่งในชํองทางที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล๎องกับ ธเนตร กิติพรพาณิชย์ กลําวใน อารีย์ นัยพินิจ
และคณะ (2554) ได๎กลําววํา การเผยแพรํเรื่องราวของตลาดสามชุกได๎กว๎างขวางขึ้นในปัจจุบัน เพราะผู๎คนสนใจ
ศึกษาหาความรู๎จากอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น Thomas L. Friedman อ๎างถึงใน อารีย์ นัยพินิจ และ ธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร (2553) ได๎ก ลําวถึงพลัง ที่ 4 ใน การปรับตัวภายใต๎ก ระแสโลกาภิวัตน์ วํา พลังของชุม ชน
ออนไลน์ การเกิดขึ้นของบริษัทดอทคอม การมีบล็อกสํวนตัว การเกิดขึ้น ของยูทูบ เฟสบุ๏ค ทาให๎โลกของเรามี
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ชุมชนถือกาเนิดขึ้นมาใหมํคือ ชุมชนออนไลน์ และชุม ชนออนไลน์นี่ เอง คือผู๎กุ มอานาจของโลกออนไลน์อยําง
แท๎จริง ซึงชุมชนเหลํานี้อยูํบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสร๎างความสมานสามัคคีให๎เกิดขึ้น
แกํประชาคมโลกได๎ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532)
จากการศึกษาการบริหารจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบดิจิทัลช่วยให้เข้าถึงข้อมูล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ และเกิดการเผยแพร่และสืบทอด ไม่เลือนหายไป
2.1.3 การตลาด
มร.ฟราสเชสโก โมราเซ จากศู น ย์ วิ จั ย Future Concept Lab ได๎ บ รรยายในหั ว ข๎ อ
“Consumption and Behavior: Design and Fashion” สะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะการบริโภคของผู๎บริโภคใน
ปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสาคัญในการทาการตลาด เพื่อสร๎างแนวโน๎มการบริโภคของตลาดได๎ ประเด็นแนวโน๎ม
ใหมํการตลาด 6 ประการที่แยกยํอยตามพฤติกรรมการบริโภคสินค๎า มีรายละเอียดดังนี้
2.1.31 การบริโภคเพื่อสร๎างความมีสวํ นรํวมกับสังคม (Convivial Shared Consumption) เป็น
ลักษณะการแบํงปันประสบการณ์ด๎วยการใช๎สินค๎า หรือบริการด๎วยเหตุผลต๎องการเป็นสํวนหนึ่งของสังคม และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งนักการตลาดจะต๎องออกแบบสินค๎า หรือบริการชํวยให๎ลูกค๎าสามารถปรับสมดุลระหวํางการ
เลือกสินค๎าเพื่อเข๎าสัง คม และสะท๎อนความเป็นตัวของตัวเองให๎ได๎อยํางลงตัว ดังนั้นสื่อโฆษณาจะต๎องเกิดจาก
ความมีสํวนรํวมของชุมชน
2.1.3.2 การบริโภคจากความแตกตํางของประเภทสินค๎าจากกระบวนการผลิต (ArcheTypical
Consumption) ปัจ จุบันผู๎บ ริโภคต๎อ งการที่ จะเข๎าใจถึง ความเป็นมาเป็นไปของสินค๎า ซึ่งจุดเดํนของการสื่อ
จาเป็นต๎องสื่อให๎เห็นถึงกระบวนการผลิต ซึ่งแตํละท๎องที่จะมีความแตกตํางกัน โดยใช๎ “ความแตกตําง” เป็นจุด
ขายเป็นแนวคิดสาคัญในกรณีที่ต๎องการทาสินค๎าให๎เป็นแบรนด์ระดับโลก สามารถเข๎าถึงระดับท๎องถิ่น
2.1.3.3 การบริโภคเพื่อได๎รับสิ่งที่ดีกวํา หรืออยูํในสภาพการที่ปลอดภัยผํานสินค๎า (Transitive
Consumption) เป็นการใช๎สินค๎าจากเหตุผลที่ต๎องการทดแทนสิ่งที่ขาดไป ถึงแม๎วําสินค๎าที่ซื้อเป็นสินค๎าธรรมดาก็
ตาม อยํางเชํน การซื้อตุ๏กตา “คิตตี้” หรือ “เทดดีแบลร์” เพื่อติดกระเป๋า เป็นต๎น
2.1.3.4 การบริโภคแบบย๎อนราลึกความสุขครั้งอดีต (Consumption of the Vital Memory)
ซึ่ง ถือวําเป็นแนวโน๎มใหมํ ในการท าการตลาดที่ ดึงเอาความทรงจ าในอดีตมาผสมผสานกั บ ความเป็นปัจ จุบัน
(Contemporary) โดยให๎ประวัติความเป็นมาของสินค๎าเป็นสิ่งที่ สร๎างความมั่นใจ และความภัก ดีเ ป็นจุดขาย
ตัวอยํางเชํน ความสาเร็จของ รถเตํา ของโฟล์คสวาเกน ฯลฯ
2.1.3.5 การบริโภคตามชํวงเวลา (Consumption for Occasion) ในปัจจุบันการมองตลาดจาก
ไลฟ์สไตล์จะไมํเพียงพอตํอการทาตลาด เพราะลูกค๎ามีความพิถีพิถันมากขึ้น การมองจากไลฟ์สไตล์เป็นการมองใน
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ภาพกว๎างเกินไป จะต๎องแยกยํอยไปตามวาระและโอกาสของการใช๎สินค๎า เพื่อสร๎าง “พฤติกรรมใหมํ-สร๎างแนวโน๎ม
ใหมํ” ตัวอยํางความสาเร็จคือ บล็อกบลาสเตอร์ ที่ไมํได๎มองเพียงวําเป็นร๎านเชํา -ซื้อ วิดีโอ แตํมองวําโอกาสของ
ลูกค๎ากับกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การรับประทานอาหาร ดังนั้น หากมีกิจกรรมนี้เสริมจะเป็นตัวสร๎างโอกาสและเทรนด์
ใหมํ ๆ
2.1.3.6 การบริ โ ภคจากความต๎ อ งการสบายและมี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ทางรํ า งกาย ที่ อ ยูํ อ าศั ย
บรรยากาศ ชํวงเวลา (DecontrAtive Consumption) ซึ่งเป็นแนวโน๎มที่สาคัญที่ทาให๎ สปา ได๎รับความนิยมใน
ปัจจุบัน
2.1.4 ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน เป็นศาสตร์แหํงศิลปะแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับความเคลื่อนไหว
ซึ่ง มนุษย์ได๎คิดค๎นและพัฒ นาขึ้นมาเป็นล าดับ คาวํา แอนิเมชัน มาจากรากศัพท์ภาษาละติน “Animare” มี
ความหมายวําการทาให๎มีชีวิต (Paul Wells , 1998) และความหมายโดยรวมในปัจจุบันนั้ น มีความหมายวํา
ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากกระบวนการแสดงภาพอยํางตํอเนื่องของชุดภาพนิ่งแบบสองมิติ (2D) หรือเกิดจากการทา
ให๎วัตถุใดๆ เปลี่ยนตาแหนํง หรือเคลื่อนที่ด๎วยรูป แบบตํางๆ โดยอาศัยหลักการทางชีววิทยาที่เ รียกวํา “ความ
ตํอเนื่องของการมองเห็น ” ทวีศัก ดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ได๎อธิบ ายหลัก การนี้วํา เป็นการนาภาพนิ่ง มา
เรียงลาดับ และแสดงผลอยํางตํอเนื่องด๎วยความเร็วสูงทาให๎ดวงตาของคนเรามองเห็นภาพที่แสดงอยํางตํอเนื่อง
เกิดภาพในลักษณะติดตา เรตินาจะทาหน๎าที่เก็บภาพเกําไว๎ในระยะ เวลาสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพ
ใหมํแทรกเข๎ามาในระยะเวลาดังกลําว สมองของคนเราจะประมวลผลภาพเกําและภาพใหมํเชื่อมโยงภาพทั้งสอง
เข๎าด๎วยกัน ทาให๎ดูเหมือนวําภาพนิ่งเหลํานั้นมีการเคลื่อนไหวอยํางมีชีวิตชีวา
สรชัย ชวรางกูร และคณะ (2558) ได๎ทาการวิเคราะห์เชิงสารวจ พบวํา องค์ประกอบหลักของ
พื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1.4.1 พื้ น ฐานทางศิ ล ปะ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของพื้ น ฐานที่ มี ผ ลตํ อ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิ ติ จากการวิเคราะห์ พบวําในการสร๎างสรรค์งาน 3 มิติ ที่ดีนั้นจ าเป็นต๎องใช๎
หลักการทางศิลปะเข๎ามาเกี่ยวข๎องในแงํของการประยุกต์ใช๎ทั้งด๎านทักษะทัศนศิลป์และทักษะการออกแบบ รวมทั้ง
ความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะเข๎ามาเกี่ยวข๎อง สอดคล๎องกับ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2552) ที่ได๎กลําวถึงพื้นฐานทาง
ศิลปะไว๎วํา ในการปฏิบัติงานทางด๎านคอมพิวเตอร์ 3 มิตินั้น การใช๎งานโปรแกรมเป็นทักษะเพียงสํวนหนึ่งเทํานั้น
โดยที่พื้นฐานทางศิลปะยังมีความจาเป็นเพื่อให๎เกิดมุมมองที่นําสนใจและมีองค์ประกอบศิลป์ซึ่งพื้นฐานทางศิลปะ
ทาให๎เกิดทักษะความชานาญ ความคิดสร๎างสรรค์ จินตนาการ และสามารถนาศิลปะไปพัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ
ได๎อยํางเหมาะสม
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2.1.4.2 พื้นฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะ
ปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิ ติ จากการวิเคราะห์พบวําในการปฏิบัติง านทางด๎านคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิ ติ นั้น ผู๎เ รียนจ าเป็นต๎อ งมี พื้นฐานความเข๎าใจเกี่ ยวกั บ ความซับ ซ๎อ นเชิง มิ ติ หรือจ าเป็ น
ความสามารถทางด๎านการนึก ภาพมิติสัม พันธ์เ ป็นพื้นฐานส าหรับ การท างานทางด๎านคอมพิวเตอร์ 3 มิ ติ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ ล๎วน สายยศ (2543) ได๎กลําวถึง สมรรถภาพทางสมองด๎านมิติสัมพันธ์วําเป็นการมองเห็นอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎รับรู๎ทั้งขนาด รูปรําง สีและการเคลื่อนไหว การมองเห็นและการแปลภาพได๎อยํางรวดเร็วและ
ถูกต๎อง จึงเป็นเขาวน์ปัญญาสํวนหนึ่งของมนุษย์ที่ชํวยแก๎ไขปัญหาตํางๆ ได๎อยํางมีความสุข ซึ่งในชีวิตจริงรอบๆ ตัว
เราจะเต็มไปด๎วยภาพลักษณะตํางๆ ที่ มีขนาด รูป รําง และทิศทางเปลี่ยนแปลงท าให๎สร๎าง ปัญหาในการแปล
ความหมายภาพเหลํานั้น และสอดคล๎องกับ สุจินต์ มั่นยืน (2534) ที่กลําววํา ความสามารถด๎านมิติ สัมพันธ์นี้มี
คุณคํามากในวิชาเรขาคณิต วาดเขียน แผนที่ และการฝีมือ และในชีวิตจริงสํงผลให๎เป็นนักออกแบบเขียนแปลน
วิศวกร สถาปนิก นักวางผังมือ ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเหลํานี้ล๎วนเกี่ยวข๎องกับการใช๎งานคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทั้งสิ้น
2.1.4.3 พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ พบวําคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ มีลักษณะเป็นการประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อสร๎างสรรค์งานภาพกราฟิก ซึ่งจาเป็นต๎องมี
ความรู๎พื้นฐานทางด๎านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน ซึ่งสอดคล๎องกับ ฐาปนีย์ แสง
สวําง (2547) กลําววําความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความรู๎ความเข๎าใจ
ทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต๎นเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเพิ่มพูนความรู๎
ทางด๎านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช๎เป็นทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได๎เนื่องจากคอมพิวเตอร์ 3 มิตินี้ใช๎คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช๎งานออกแบบ
ภาพกราฟิก
2.1.4.4 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อ นไหว 3 มิ ติ จากการวิเ คราะห์ พบวํา ในชีวิตประจาวันมนุษย์ต๎องนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เ ข๎ามาเป็นพื้ นฐานในการดาเนินชีวิตตลอดเวลา รวมทั้ ง การท างานทางด๎านคอมพิวเตอร์ด๎วย ซึ่ง
สอดคล๎ องกั บ ภพ เลาหไพบู ล ย์ (2542) ที่ ก ลํ า ววํ า ปั จ จุบั น ชี วิ ตความเป็ น อยูํ ข องมนุ ษ ย์ต๎ อ งพึ่ ง พาอาศั ย
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเข๎าไปพัวพัน กับทุกชีวิตในสังคม ไมํ วําด๎านอาหาร เครื่องนุํงหํม
การกํอสร๎างที่อยูํอาศัย สุขภาพอนามัยและด๎านอื่น ๆ เชํน การติดตํอโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช๎
ความรู๎และทักษะทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช๎กับคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติอาจสรุปได๎วําองค์ประกอบ
พื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ผู๎เรียนวิชาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได๎ดี ควรมี
พื้นฐานประกอบด๎วย 4 ด๎าน ได๎แกํ พื้นฐานทางศิลปะ พื้นฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
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กราฟิก และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงจะทาให๎การเรียนการสอนในการปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ภาพเคลื่อนไหวมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.1.5 ความต้องการ (Needs)
ความต๎องการ หมายถึง ความแตกตํางที่บุคคลรับรู๎ได๎ระหวํางสภาพในอุดมคติและสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะกระตุ๎นให๎เกิดพฤติกรรม เสถียร เหลืองอรําม (2525, หน๎า 10-11)
ได๎กลําววํา ความต๎องการแบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต๎องการทางด๎านรํางกาย หรือความต๎องการทาง
สรีระ หรือ ความต๎องการปฐมภูมิ หมายถึง ความต๎องการทางกายภาพ เป็นความต๎องการขั้นพื้นฐานอันดับแรก
โดยเป็นความต๎องการเพื่ อการดารงชีวิตอยูํของมนุษย์ หากไมํ ได๎รั บ การตอบสนองจะมี ความรู๎สึก ตึง เครียดอยูํ
ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เชํน ความต๎องการอากาศหายใจ อาหาร น้า ยารักษาโรค เครื่องนุํงหํม การ
ขับถําย ความต๎องการเรื่องเพศ การพักผํอนนอนหลับ ที่อยูํอาศัย เป็นต๎น 2) ความต๎องการทางด๎านจิตใจ หรือ
ความต๎องการในระดับสูง หรือ ความต๎องการทางด๎านจิตวิทยา หรือความต๎องการทุติยภูมิ เป็นความต๎องการที่สํวน
ใหญํเกิดขึ้นภายหลัง หลังจากความต๎องการทางรํางกายได๎รับการตอบสนองแล๎ว โดยเป็นความต๎องการที่เกิดจาก
ความรู๎ และการเรียนรู๎ประสบการณ์ การสนองตอบตํางๆ ก็เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจ เป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่ง
ที่ไมํหยุดอยูํกับที่ (Dynamic) ไมํมีรากฐานจากความต๎องการทางรํางกาย แตํอาศัยกลไกทางสมองที่สั่งสมจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล๎อม วัฒนธรรม เป็นสํวนใหญํ ซึ่งแตํละบุคคลอาจเหมือนกันหรือตํางกันได๎ และ 3) ความ
ต๎องการทางสังคม เป็นความต๎องการทางจิตใจ แตํจะเน๎นหนักในด๎านความต๎องการที่จะดาเนินชีวิตให๎เป็นทีย่ อมรับ
นับถือของคนอื่น หรือมีความเป็นอยูํดีกวําบุคคลอื่น เชํน ต๎องการความปลอดภัย ต๎องการได๎รับการยกยํองนับถือ
ต๎องการความยอมรับในสังคม ต๎องการความก๎าวหน๎า เป็นต๎น สมิต สัชฌุกร (2542, หน๎า 10) ยังได๎กลําววํา ความ
ต๎องการ คือ การที่บุคคลเกิดการรับรู๎วําตนเองขาดสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจึงต๎องแสดงความสนใจ หรือ
พฤติกรรมในการแสวงหาสิ่งนั้นๆมาตอบสนองเพื่อให๎กลับเข๎าสูํภาวะความสมดุลในที่สุด โดยความต๎องการของ
บุคคลนั้นเกิดขึ้นอยูํเสมอไมํมีที่สิ้นสุด และเมื่ อความต๎องการไดรับการตอบสนองแล๎ว จะไมํเป็นสิ่งที่จูงใจให๎เกิด
พฤติกรรมอีกตํอไป และความต๎องการของบุคคลจะเรียงลาดับความสาคัญโดยเริ่มจากความต๎องการขั้นพื้นฐานไป
จนถึงความต๎องการขั้นสูงสุด
ความต๎องการที่ถูกกระตุ๎นจะนาไปสูํพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค โดยแสดงผลประโยชน์ที่
คาดคะเน 2 แบบคือ ผลประโยชน์ที่แท๎จริงของผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ด๎านจิตใจและประสบการณ์ของ
ผู๎บริโภค ซึ่งบุคคลสามารถตอบสนองความต๎องการได๎หลายวิธี ตัวอยํางเชํน ความต๎องการด๎านรํางกายที่เกิดจาก
ความหิวกระหาย มนุษย์ก็จะคิดและกระทาการตอบสนองความต๎ องการในทันที เชํน เกิดความหิวทันทีเมื่อได๎
กลิ่นอาหารและตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทันที เป็นต๎น การเรียนรู๎พื้นฐานความต๎องการผํานทฤษฎีความ
ต๎องการจึงเป็นสํวนสาคัญในการทาความเข๎าใจผู๎บริโภค โดยที่เราสามารถเรียนรู๎ลาดับขั้นของความต๎องการและ
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สามารถประยุกต์ใช๎ทฤษฎีตําง ๆ ได๎ดังนี้ 1) ทฤษฎีลาดับขั้นความต๎องการ (Hierarchy of Needs Theory)
ของมาสโลว์ อับราฮัม มาสโลว์ กลําวถึงสมมติฐานด๎านความต๎องการของมนุษย์วํา บุคคลจะมีความต๎องการไมํ
สิ้นสุด โดยเมื่ อความต๎อ งการหนึ่ง ได๎รับการตอบสนองแล๎ว ก็ จะลดแรงขับตํอพฤติกรรมลง และจะมี ความ
ต๎องการในลาดับขั้นที่สูงขึ้น โดยที่มาสโลว์ได๎แบํงลาดับขั้นความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นคือ
ความต๎องการด๎านรํางกาย ความต๎องการด๎านความปลอดภัย ความต๎องการด๎านสังคม ความต๎องการการยกยํอง
และความต๎องการประสบความสาเร็จในชีวิต โดยจัดลาดับความสาคัญจากระดับต่าไปยังระดับสูง โดยบุคคลจะ
แสวงหาความต๎องการระดับต่ากํอน เมื่อความต๎องการได๎รับการตอบสนองแล๎ว บุคคลจะแสวงหาความต๎องการ
ในระดับ ที่ สูงขึ้นตํอไป ถ๎าความต๎อ งการในระดับ ต่ายังไมํ ได๎รับ การตอบสนอง ความต๎องการนั้นจะยัง คงอยูํ
สามารถอธิบายรายละเอียดของความต๎องการในระดับตําง ๆ ได๎ดังนี้
ความต๎องการด๎านรํางกาย (Physiological Needs) เป็นระดับของความต๎องการขั้นแรก ซึ่ง
เป็น ความต๎อ งการพื้ น ฐานและเป็ นความต๎ องการเพื่อ ให๎ ชีวิ ตอยูํร อด ประกอบด๎ว ย อากาศ น้า อาหาร
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย ยารักษาโรถ การพักผํอน และความต๎องการทางเพศ ซึ่งความต๎องการทั้งหมดนี้เป็น
ความต๎องการตามธรรมชาติของรํางกาย ถ๎าความต๎องการเหลํานี้ได๎รับการตอบสนองอยํางเพียงพอแล๎ว บุคคลจะ
มีความต๎องการในระดับสูงขึ้นตํอไป
ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) จะเกิดขึ้นเมื่อความต๎องการทางด๎าน
รํางกายได๎รับการตอบสนองแล๎ว ในขั้นนี้บุคคลจะต๎องการความปลอดภัยและความมั่นคง ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นให๎
เกิดพฤติกรรม ความต๎องการความปลอดภัยทางกาย เชํน ความมีระเบียบ ความมั่นคง ความคุ๎มครอง ความ
ต๎องการมีสุขภาพดี ความต๎องการเหลํานั้นทาให๎เกิดสหภาพแรงงาน ความต๎องการในบริการตําง ๆ มากมาย
เชํน การประกันชีวิต การดูแลรักษาความปลอดภัย การออมทรัพย์ การศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็น
ต๎น
ความต๎องการทางสัง คม (Social Needs) เป็นความต๎องการด๎านความรักความอบอุํน
มิตรภาพ ความรู๎สึกที่ดีตํอกัน การมีสํวนรํวม และการยอมรับของสังคม ความต๎องการด๎านสังคมกํอให๎เกิดการ
ซื้อ เพื่อให๎สังคมยอมรับตนเอง ตัวอยํางเชํน เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ สินค๎าแฟชั่นตําง ๆ การเป็นสมาชิก
สโมสรหรือสมาคมตําง ๆ เป็นต๎น
ความต๎องการการยกยํอง (Esteem Needs) เป็นความต๎องการที่เกิดจากแรงกระตุ๎นทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแกํตนเอง ความต๎องการที่เกิดจากภายในจะสะท๎อนถึง
ความต๎องการของแตํละบุคคลเพื่อการยอมรับสํวนตัว สํวนความต๎องการภายนอกจะเป็นความต๎องการเพื่อการยก
ยํอง การมีชื่อเสียง และการเคารพนับถือจากบุคคลอื่น
ความต๎องการปราบความสาเร็จในชีวิต (Self – actualization Needs) หรือความพึงพอใจ
สํวนตัว (Self – fulfillment) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองศักยภาพของตนด๎วยทุ กสิ่งที่เขามี
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ความสามารถและมีความต๎องการจะเป็น เชํน ผู๎ที่เป็นหัวหน๎าพรรคการเมืองมีความสามารถและต๎องการจะเป็น
นายกรัฐมนตรี นักกีฬาทีมชาติมีความสามารถและต๎องการเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก เป็นต๎น
นอกจากความต๎องการ 5 ขั้นตอนข๎างต๎นแล๎ว มาสโลว์ได๎จาแนกความต๎องการอื่น ๆ ที่สาคัญ
ออกเป็นอีก 2 ชนิดคือ 1) ความต๎องการด๎านสุนทรียภาพ (Aesthetic Needs) เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
ที่ชอบความสวยงามและความรื่นรมย์ตําง ๆ เพื่อความผํอนคลายและสร๎างความสุขให๎ตนเอง ซึ่งการรับรู๎ถึงความ
สวยงามหรือความสุนทรีย์ใด ๆ ของบุคคลจะมีความแตกตํางกันตามพื้นฐานของความคิดและวัฒนธรรมของบุคคล
บุคคลยํอมเลือกสิ่งที่สามารถสร๎างสุนทรียภาพให๎แกํตนเองได๎มากกวํากํอนสิ่งที่สร๎างสุนทรียภาพได๎น๎อยกวํา และ
2) ความต๎องการในการอยากรู๎อยากเห็น (Curiosity Needs) เราสามารถกลําวได๎วํา มนุษย์เกิด มาพร๎อมกับ
ความอยากรู๎อยากเห็น เชํน เด็กเล็กจะสงสัยและแหยํนิ้วลงไปในรูคนดูรูปด๎านหนึ่งมักจะพลิกดูอีกด๎านหนึ่งด๎วย
เป็นต๎น ซึ่งการอยากรู๎อยากเห็นหรือความสงสัยจะกํอให๎เกิดการทดลองและการค๎นพบทฤษฎีมากมายที่มีคุณคํา
ความอยากรู๎อยากเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติ ความต๎องการอยากรู๎อยากเห็นจะสร๎างความจูงใจให๎พยายามเสาะหา
ความจริง ซึ่งนักการตลาดสามารถใช๎ห ลัก การของความอยากรู๎อยากเห็น และการเสาะหาความจริงในการ
ประยุกต์ใช๎ทางการตลาดได๎ ผู๎บริโภคทุกคนมีความต๎องการ ในขณะที่ความต๎องการบางอยํางเป็นความต๎องการ
พื้นฐานที่ติดตัว มาแตํกาเนิด แตํงบางอยํางเกิดจากการเรียนรู๎เองหลังจากเติบโต ความต๎องการที่ติดตัวมาแตํ
กาเนิดเป็นความต๎องการเกี่ยวกับการตอบสนองตํอความต๎องการของรํางกายที่ประกอบด๎วยอาหาร ที่อยูํอาศัย
เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต๎องการเพือ่ รักษาชีวิต สํวนความต๎องการที่ผู๎บริโภคเรียนรู๎เองภายหลังคือ
ความต๎องการที่เกิดจากสภาวะทางจิตวิทยาของผู๎บริโภคและจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมถึงความต๎องการ
มีศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ความรัก ความพอใจ อานาจ และความต๎องการเรียนรู๎ ดังภาพประกอบที่ 2.1

ภาพประกอบที่ 2.1 ลาดับขั้นความต๎องการของมาสโลว์
ที่มา : https://sirikanya926.wordpress.com
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2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
วรีรัตน์ สัม พั ท ธ์พ งศ์ (2559) ได๎ก ลําววํา การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่ เ กิ ดจาก
แหลํงข๎อมูลขําวสารนั่นก็คือธุรกิจ กระทาการสื่อขําวสารทางการตลาดไปยังผูบ๎ ริโภคเพื่อจุดมุํงหมายในการโน๎มน๎าว
ชักจูงให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามที่ธุรกิจคาดหวังแสดง ให๎เห็นวําการสื่อสารการตลาด คือ
องค์ประกอบหนึ่งของสํวนประสมทางการตลาดที่เรียกวําการสํงเสริมการตลาด (Promotion) นั่นเองและจัดวํา
เป็นการสื่อสารที่ส ร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน โดยคานึงถึงการรับ รู๎ในสารจากการติดตํอสื่อสารที่มีความ
เกี่ ยวข๎องกั บ ผลิตภัณฑ์ เสรี วงษ์ม ณฑา (2558) ได๎ก ลําวถึง องค์ป ระกอบของกระบวนการตลาดไว๎ดัง นี้วํ า
กระบวนการตลาดเป็ นการค๎ นหาวํา ลูก ค๎า กลุํม เปู าหมายต๎องการคุณคํา อะไรจากสินค๎ าและบริก าร(Value
Discovery) ซึ่งผู๎ทางานเกี่ยวข๎องกับการตลาดจะต๎องรู๎จักลูกค๎ากลุํมเปูาหมายอยํางลึกซึ้ง (Customer insights)
ทั้งความต๎องการ ความปรารถนา ความคาดหวัง ความทะเยอทะยาน และแรงจูงใจในการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการ
การพัฒนาสินค๎าและบริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า (Value Development)
โดยจะต๎องมีการ
ค๎นคว๎าและวิจัย (Research and Development—R&D) ที่เข๎มข๎น เพื่อพัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีจุดเดํน
คุณประโยชน์และคุณคําที่ลูกค๎ากลุํมเปูาหมายพึงพอใจในการสํงมอบสินค๎าและบริการมีคุณคํ าให๎แกํลูกค๎า (Value
Delivery) โดยพิจารณา 3 ชํองทาง ดังนี้ 1) ชํองทางการสื่อสาร (Channel of Communication) 2)
ชํองทางการกระจายสินค๎า (Channel of Distribution) และ 3) ชํองทางของการบริการ (Channel of
Service)
2.2

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จงจินต จิตร์แจ๎ง (2552) ศึก ษาเรื่อง ปัจ จัยที่ มีผ ลตํอการยอมรับ การตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบผู๎บริโภคกับผู๎บริโภคบนเครือขํายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งาม โดยทาการเก็บ ข๎อ มูล ผํานแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุํม ตัวอยําง 499 ชุด จาก กลุํม ตัวอยํางเป็นผู๎ที่ มี
ประสบการณ์ซื้อเครื่องสาอางค์ผํานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบผู๎บริโภคกับผู๎บริโภค ตามหลักสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเ ชิง อนุมาณ ผลจากการศึก ษาพบวําปัจ จัยสํวนประสมการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
อิทธิพลของเครือขํายสังคมออนไลน์ มีผลตํอการยอมรับและพฤติกรรมการซื้อผํานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
ผู๎บริโภคกับผู๎บริโภคอยํางมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และกลุํมตัวอยํางได๎รับความพึงพอใจจากผู๎ขายมากกวําความพึง
พอใจของผลิตภัณฑ์
สุนิสา ไชยสาร (2554) ศึกษาเรื่อง การรับรู๎กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผําน Facebook ของผู๎บริโภคที่มี
ผลตํ อ พฤติก รรมการใช๎ บ ริ ก ารห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า กรณี ศึ ก ษาห๎ า งเซ็ นทรั ล เวิ ล ด์ก ารวิ จั ยเชิ ง สารวจโดยแจก
แบบสอบถาม จากกลุํมตัวอยําง 420 คนที่เป็นสมาชิก Facebook ของห๎างเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีการรับรู๎กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผําน Facebook ในภาพรวมและแตํละด๎านอยูํในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู๎
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และพฤติกรรมการใช๎บริการตามลักษณะ ประชากรศาสตร์ พบวํา การรับรู๎ไมํตํางกันตามเพศ แตํตํางกันตามอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ สํวนพฤติกรรมด๎านคําใช๎จําย จานวนครั้ง จานวนเวลา และจานวน
กิจกรรมที่ใช๎บริการไมํตํางกันตามเพศ แตํตํางกันตามระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ สํวนอายุ มีจานวนครั้งและ
จานวนกิจกรรมที่ ใช๎บริการไมํตํางกัน แตํตํางกันด๎านคําใช๎จํายและเวลาที่ใช๎บริก ารสํวนสถานภาพมีพฤติกรรม
ตํางกันทุกด๎าน ยกเว๎นด๎านจานวนครั้ง
กษิดิส ใจผาวัง (2558) ได๎ศึกษาถึงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ชํองทางใหมํทางการตลาดในยุดที่สังคมเปลี่ยนไป
พบวํา การตลาดดิจิตอลเป็นการตลาดที่เปลี่ยนการติดตํอสื่อสารแบบทางเดียวเป็นการติดตํอสื่อสารแบบสองทาง
ทาให๎เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหวํางผู๎บริโภคและนักการตลาดได๎อยํางรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส ร๎าง
ลูกค๎าใหมํ และการใช๎ประโยชน์จากลูกค๎าเกําในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตลาดของตนเอง โดยผําน
โซเซียลมีเดีย อาทิเชํน เฟสบุ๏ก อินสตาแกรม ทวิทเตอร์ ไลน์ และ พินเทอเรสต์ ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมของผู๎บริโภคมี
ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารจ านวนมาก อั ต ราการเติ บ โตอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง การท าการตลาดดิ จิ ต อลผํ า น
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะโดยใช๎โปรแกรมประยุกต์หรือ แอพพลิเคชั่นตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงโดยการใช๎้
โทรศัพท์ มือถือของตนเองได๎งํายและสะดวก รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมี ก ารใช๎โซเชียลมีเ ดียประยุก ต์รํวมกั บ
โปรแกรมที่ชํวยในการสืบค๎นหาข๎อมูลตําง ๆ เชํน Google ทาให๎การเชื่อมโยงข๎อมูล ทางการตลาดได๎ดกว๎างขึ้น
สะดวกสบายขึ้น ต๎นทุนในการจัดการต่าลง ทาให๎นักการตลาดในยุคใหมํนี้ต๎องตื่นตัว และพร๎อมที่จะเรียนรู๎และทา
ความเข๎าใจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงเครื่องมือใหมํๆ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อนาไปใช๎ในการเรียนรู๎ รับฟัง
และพัฒนาการทาการตลาดให๎ตรงกับความต๎องการ ของผู๎บริโภค เกิดประสิทธิผลแกํธุรกิจ สินค๎าและตราสินค๎า
ของตนเอง
พิทักษ์ ชูมงคล (2558) ทาการวิจัยการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0 พบวํา ในโลกการตลาดนักวิชาการ
เสนอแนวคิดการตลาด 3.0 หั นมามองผู๎บริโภคในฐานะลูกค๎านัก สร๎างสรรค์ผู๎ปรารถนาจะมีสํวนรํวมและมีจิต
วิญญาณที่เลือกบริโภคด๎วยสานึกรับผิดชอบตํอโลก ตํอเพื่อนมนุษย์และสังคม สินค๎ายุคการตลาด 3.0 ไมํเพียงต๎อง
ตอบสนองความต๎องการทางกายแตํต๎องตอบสนองด๎านจิตวิญญาณอีกด๎วย ในโลกการสื่อสารนักวิชากา รเสนอ
แบบจาลอง การสื่อสารเชิงพิธีกรรม (ritualistic model) ที่มองการสื่อสารในฐานะกระบวนการสร๎างความหมาย
รํวมระหวํางคูํสื่อสารพินิจผู๎รับสารในฐานะผู๎มีความกระตือรือร๎น (active audience) ที่จะมีสํวนรํวมในการสร๎าง
ความหมายเมื่อนา 2 แนวคิดมาผสานอธิบายการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได๎เผยให๎เห็นเหลี่ยมมุมในการกาหนด
ประเด็นการวิจัยวํา เนื้อหาที่ฉายภาพสินค๎าในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลไมํเพียงแตํนาสารเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิง
กายภาพของสินค๎าเทํานั้น แตํยังบรรลุความหมายโดยนัย (connotative meaning) ที่แฝงฝังไปด๎วย คํานิยม
ความเชื่อ และวัฒนธรรมการบริโภค (culture consumers) ติดมาด๎วย ซึ่งการแสวงหาความรู๎เพื่อทาความเข๎าใจ
ความหมายสินค๎าทั้งจากกระบวนการผลิตความหมายฝั่งผู๎ประกอบการและการบริโภคความหมายฝั่งผู๎รับสาร
จุดยืน ในการนาเสนอบทความนี้มี ร ากฐานมาจากแนวคิดสานัก วัฒ นธรรมศึก ษา ซึ่ง สนใจการป ระกอบสร๎าง
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ความหมายที่ขยายความ มุมมองจากระดับปัจเจกบุคคลไปสูํระดับของสังคม โดยชี้ชวนให๎ผู๎อํานวิเคราะห์ตัวบท
(textual analysis) ในสื่อดิจิทัลทั้งที่เป็น ข๎อความ ภาพ คลิป ฯลฯ อาจเรียกได๎เป็นวิธีการแสวงหาความรู๎แบบวิจัย
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0 ที่จะเผยให๎เห็นความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สํงสารกับผู๎รับสาร และผู๎รับสารกับสินค๎าที่
เชื่อมร๎อยผํานความหมายสินค๎าในสื่อดิจิทัล
เสรี วงษ์ม ณฑา (2558) ศึก ษาเรื่องกระบวนการการบริห ารการตลาดและการสื่อสารการตลาด โดย
บทความตํอไปนี้เขียนจากประสบการณ์ของการทางานด๎านการตลาดและด๎านการสื่อสารการตลาดมาตั้งแตํอายุ
28 ปี จนบัดนี้อายุ 66 ปีแล๎ว ตลอดระยะเวลาที่ทางานได๎มีโอกาสวางแผนงานการตลาดและแผนงานการสื่อสาร
การตลาดให๎กับสินค๎าทุกลักษณะ ไมํวําสินค๎าที่เป็นผู๎นาาการตลาด สินค๎าที่เป็นผู๎ท๎าชิง สินค๎าที่เป็นผู๎ตามสินค๎าที่มี
งบประมาณการตลาดไมํ จาากัด และสินค๎าที่มีงบประมาณการตลาดที่จาากัดนอกจากนั้นแล๎วตลอดระยะเวลา
เกือบ 40 ปีของการทางาน ยังคงติดตามพัฒนาการของทฤษฎีและหลักการทางการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ด๎วยการเข๎าฟังการสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการทุก ๆ ปี อาจจะเป็นปีละครั้งบ๎างสองครั้งบ๎าง จึงได๎ ประมวล
ความรู๎จากประสบการณ์ที่ทางานมาจริงในลักษณะของการ “สร๎างองค์ความรู๎ (Knowledge Creation)” ซึ่งเป็น
การเขียนจากประสบการณ์จริงและความทรงจาจากการอํานและการฟัง ในขณะที่เขียนนี้ไมํได๎เปิดเอกสารจากตาา
ราหรือบทความใด ๆ เลย จึงเป็นบทความที่ไมํมีบรรณานุกรมใด ๆทั้ งสิ้น
อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2558) ศึกษาเรื่อง 50 ปี สํวนประสมทางการตลาด สูํการเติบโตของศาสตร์การ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จากมุ ม มองนัก วิชาการและนัก สื่อสารการตลาด พบวํา แนวคิดการสื่อสาร
การตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีรากฐานมาจากแนวคิดสํวนประสมทางการตลาด ซึ่ง เนลล์
เอช. บอร์เดน (Neil H. Borden) ได๎ใช๎คาวําสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.
1953 โดยมีทั้งหมด 12 สํวนประสม และสํวนประสมทางการตลาดที่บอร์เดนได๎เผยแพรํในขณะนั้นก็ยังคงมีการ
นามาใช๎ในการสื่อสารการตลาดจนถึงปัจจุบัน สํวนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได๎เกิดขึ้นในชํวงกํอนปีค.ศ.
1990 แตํมาได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวางในชํวงทศวรรษที่ 1990s เป็นต๎นมาโดยมีการนาแนวคิดดังกลําวมาใช๎
ในการสื่อสารข๎อมูลทางการตลาด ครอบคลุมการให๎รายละเอียดในเรื่องหลัก ๆ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
องค์ก ร บทความที่ นาเสนอในครั้ง นี้ เป็นการแสดงทรรศนะของนัก วิชาการและนัก สื่อสารการตลาด ที่ มี ตํอ
ความสัมพันธ์ของสํวนประสมทางการตลาดกับ การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
รวมทั้งมุมมองที่มีตํอการนาแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไปประยุกต์ใช๎
ณัฐนี คงห๎วยรอบ และกนกพร ฃัยประสิทธิ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ัล ที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร พบวํา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ซื้อสินค๎าออนไลน์ของลูกค๎าในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช๎บริการเว็ บไซต์
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LAZADA จานวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลคือ
คําร๎อยละ คํ าเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช๎ส ถิติก ารทดสอบไควสควร์ (Chi-square) และสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ ผลการวิจับสรุป
ได๎ดังนี้ ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎ามีความสัมพันธ์กัน และการ
สื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการซื้อสินค๎ามีความสัมพันธ์กัน
บุญ ตา วั ฒ นวานิช ย์กุ ล และสุภ าภรณ์ ศรีดี (2559) ศึก ษาเรื่อง การพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ก ารสื่อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหม กลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พบวํา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การทํองเที่ยวและการตลาด 2) ศึกษาการดาเนินงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ 3) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํ องเที่ ย ว การเปิ ด รั บ สื่อ และความคิ ดเห็ น ของ
นักทํองเที่ยวตํอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 4) พัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผลการวิจัยพบวํา 1) สถานการณ์การทํองเที่ยว
เส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในปัจจุบันได๎มีการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวเส๎นทางสิ่งทอ
และเชื่อมโยงเป็นโครงขํายการทํองเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เพิ่มมากขึ้น สํวนสถานการณ์
การตลาด ผู๎ป ระกอบการด๎านการทํ องเที่ยวกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได๎รํวมกั นทาการตลาดและขายสินค๎า
ทํองเที่ยวรํวมกัน โดยทาในรูปแบบเครือขํายและเป็นพันธมิตร ทั้งนี้สามารถเสนอขายตํอนักทํองเที่ยวในทุกรูปแบบ
โดยการสร๎างจุดขายในด๎านความเป็นแหลํง อารยธรรมขอมโบราณ หมูํบ๎านทอผ๎าไหม เส๎นทางทํองเที่ย วแบบ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อเพิ่มรายได๎เข๎าสูํชุมชน 2) กลยุทธ์การวางแผนการใช๎สื่อประเภทตําง ๆ มีการ
ผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย สื่อที่ใช๎ได๎แกํ เคเบิ้ลท๎องถิ่น อินเทอร์เน็ต การจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ไหมและคูํมือการทํองเที่ยวกลุํมจังหวั ดนครชัยบุรินทร์ 3) นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ มี
ความชื่นชอบลักษณะ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข๎อมูลทํองเที่ยวจากสื่ออินเทอร์เน็ต เพราะ
สามารถเข๎าถึงได๎งํายมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ สํวนความคิดเห็นตํอรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูํ
ในระดับดี 4) การพัฒนายุทธศาสตร์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด๎วย (1) การตรวจสอบแผนการ
ตลาดเพื่อก าหนดทิ ศทางส าหรับ กิ จ กรรมทางการตลาด (2) การวิเ คราะห์ส ถานการณ์โ ปรแกรมการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ มุํงเน๎นการพัฒนากลยุทธ์ด๎วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (3) การวิเคราะห์
กระบวนการการสื่อสาร โดยมุํงเน๎นการตรวจสอบประสิทธิภาพกับกลุํมเปูาหมาย (4) การกาหนดงบประมาณเพื่อ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (5) การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด๎วยการ
กาหนดข๎อความและกลยุทธ์การใช๎สื่อ (6) การตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุม เพื่อให๎สามารถนาไปใช๎เป็น
ข๎อมู ล ส าหรับ ปรับปรุง การดาเนินงานและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการเพื่อสํง เสริม การ
ทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในโอกาสตํอไป
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วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคํา
ตราสินค๎า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย พบวํา เป็นการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์
การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการเพื่อ สร๎างคุณคํา ตราสินค๎าหนึ่ง ตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ของกลุํม
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคํา
ตราสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทยและนาเสนอกระบวนทัศน์ในการสร๎าง
ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคําตราสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
กลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านผ๎า
ไหมไทยหลากหลายสาขาวิชาชีพ จานวน 18 คน ผลจากการศึกษาพบวํา โดยสํวนใหญํกลุํมเปูาหมายจะมองวําผ๎า
ไหม OTOP เป็นสินค๎าที่มีราคาแพง สวมใสํได๎เฉพาะในชํวงเทศกาลสาคัญ รูปแบบและลวดลายที่ไมํรํวมสมัย และ
เหมาะสาหรับผู๎สูงอายุที่จะสวมใสํเทํานั้น โดยเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม OTOP คือ การออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค๎า การรณรงค์ของรัฐบาลที่สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ
แตํงกายด๎วยผ๎าไทย และการใช๎สื่อออนไลน์เพื่อการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ทุกกลุํม ทั้งนี้แนวทางในการยกระดับ
ตราสินค๎าผ๎าไหม OTOP ให๎เกิดการยอมรับ สิ่งที่ต๎องคานึงถึงคือ การสร๎างแบรนด์ให๎เกิดการยอมรับ การได๎รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การวางรูปแบบและลวดลายให๎มคี วามทันสมัย การสร๎างความแตกตํางแกํ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเดํนในด๎านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อยกระดับตราสินค๎าผ๎าไหม OTOP จากข๎อมูลที่ได๎
จากการศึกษาวิจัย ผู๎วิจัยได๎สร๎างกระบวนทัศน์ในการสร๎างยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สร๎างคุณคําตราสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย
สมบัติประจญศานต์ (2558) ได๎วิจัย การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมมัดหมี่ล ายเรขศิลป์สํวนประดับของ
ปราสาทขอมในเขตอีสานใต๎ประเทศไทย พบวํา ผลการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู๎บริโภคเมื่อแรกเห็นผลิตภัณฑ์ ผ๎า
ไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์จากลวดลายจาาหลักบนสํวนประดับสถาปัตยกรรมปราสาทขอมในเขตอีสานใต๎ทดลองผลิต
เป็นต๎นแบบ จาานวน 30 ผืน เลือกกลุํมตัวอยํางโดยไมํใช๎หลักความนําจะเป็นในการสุํมตัวอยําง แบบเจาะจง เป็น
ผู๎ที่สนใจเข๎ามาชมผลิตภัณฑ์ที่คูหานิทรรศการ จาานวน 400 คน ผลการวิจัยระบุวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง วัยกลางคนอายุร ะหวําง 40-60 ปีมี ร ายได๎มากกวํา 25,001-35,000 บาทตํอเดือน และมีอาชีพในกลุํม
ข๎าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การสํวนปกครองท๎องถิ่น เดิมมีความชื่นชอบผ๎าไหมมัดหมี่ และเกิน
ครึ่ง หนึ่ง เคยใช๎ผ๎าไหมมั ดหมี่ ในชีวิตประจ าวันเมื่ อแรกเห็นผลิตภัณฑ์ ใหมํ รู๎สึก ชื่น ชอบระดับ มาก โดยเห็นวํ า
ผลิตภัณฑ์ใหมํมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับมากที่สุด และเห็นวําราคาจาาหนํายที่สามารถตัดสินใจซื้อได๎ คือชํวง
ราคา 1,000-1,500 บาท ตํอเมตร ซึ่งราคาของผลิตภัณฑ์ใหมํที่ตัดสินใจซื้อขึ้นอยูํกับเพศ รายได๎ อาชีพ ความชื่น
ชอบและประสบการณ์เดิมที่เคยใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ในชีวิตประจาาวันมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยสาาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หากจาาแนกตามกลุํมชื่นชอบผ๎าไหมมัดหมี่ และกลุํมประสบการณ์เดิมที่เคยใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ในชีวิต
ประจ าาวั นจะมี ความชื่ นชอบเมื่ อ แรกเห็น แตกตํ างกั นอยํา งมี นัย ส าาคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยกลุํ ม ที่ มี
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ประสบการณ์การใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ด๎วยระยะเวลาที่ยาวนานจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใหมํมากกวําคนที่ไมํเคยใช๎ หรือเคย
ใช๎ในระยะเวลาที่น๎อยกวํา ทั้งชื่นชอบเมื่อแรกเห็น และชื่นชอบสีสัน ลวดลาย เนื้อผ๎า อยํ างมีนัยสาาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ข๎อเสนอแนะในการวิจัย ผู๎อ อกแบบจาเป็นต๎องออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งเนื้อผ๎า ลวดลายและสีสันให๎
เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ด๎วยการเลําเรื่องราวแหํงคุณคํา เน๎นการตลาดแบบสร๎าง
ความรู๎สึกและเข๎าใจคุณคําสินค๎าทางอารมณ์
2.3

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยของแตํละโครงการมีความเกี่ยวโยงกันโดยมุํงเน๎นไปที่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ๎าอีสานใต๎
และสํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎าไหม ซึ่งดาเนินการตามหลักบูรณาการและการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวน โดยเริ่มจากการสารวจองค์ความรู๎เดิม สอบถามความต๎องการของผู๎ผลิต และผู๎บริโภค เพื่อนาไปวิเคราะห์
ให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ของทั้งสองฝุาย การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลผลิตภัณฑ์ นามาสูํการยกระดับสินค๎า
ชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยดังภาพประกอบที่ 2.2
การกํอรูปของลาย ลวดลาย การเลี้ยงไหม การ
สาวไหม การค๎นไหม การมัดย๎อม การทอ การ
แปรรูป การใช๎งาน การจาหนําย
ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลหัตถกรรมการทอผ๎า
จากกลุํมทอผ๎าและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ไมํสอดคล๎อง

ศึกษาและรวบรวม
เนื้อหาประกอบ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมทอมือ
ที่มีในปัจจุบัน

ตรวจสอบความถูกต๎องของ สอดคล๎อง
ข๎อมูลโดยผู๎นักวิชาการ

สารวจความต๎องการ
จาเป็นด๎านเนื้อหาของ
ลูกค๎าชาวไทยและ
ชาวตํางชาติที่มีตํอ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมทอมือ

วิเคราะห์ข๎อมูล สิ่งที่ผู๎ประกอบการ
ต๎องการนาเสนอและสิ่งที่ผู๎บริโภค
ต๎องการ
จัดกลุํมข๎อมูลและเรียบเรียง

ออกแบบและสร๎างสื่อโฆษณาในรูปแบบ
ดิจิทัลจานวน 3 ชิ้น

ไมํพึงพอใจ

ศึกษาความพึงพอใจและหาประสิทธิภาพ
ของสื่อ

ภาพประกอบที่ 2.2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

พึงพอใจ

เผยแพรํสื่อโฆษณาดิจิทัลบน
เครือขํายคอมพิวเตอร์ผํานสื่อ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลหัตถกรรมการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้า ได้ทาการศึกษาโดยการออกสารวจ
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่อีสานใต้ 5 จังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
โดยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน
3.1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ในการศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจานวน 400 คน และชาวต่างชาติจานวน 400
คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยาน
จังหวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดขึ้นในจัง หวัดบุรีรัม ย์ ในการวิเ คราะห์เ นื้อหา
ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากสื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุ
ภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จานวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง
2) กลุ่มตัวอย่างในการชมสื่อเป็นประชาชนในชุมชนจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนอง
ตราดน้อย อ.เมือง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ.สตึก และกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านสนวน อ.ห้วยราช ไม่น้อยว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม แบ่งเป็นเนื้อหาด้านภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ หัตถศิลป์แปรรูปในวิถี และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รวม 3 เรื่อง นาเสนอในรูปแบบภาษาไทยประกอบ
คาบรรยายภาษาอังกฤษ โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง
3.2

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน 2) แบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูก ค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 3) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบ
มีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และ 4)
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แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
3.2.1 แบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน
แบบเก็ บ ข้อมู ล ประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อ ดังนี้ 1) รหัส
ผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ 3) ราคา/หน่วย 4) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 5) ประเภทผลิตภัณฑ์ 6) ได้รับรางวัล 7) ระดับ
ดาว 8) สถานที่จาหน่าย ติดต่อ 9) ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ 10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 11) วัตถุดิบที่ใช้ 12)
วิธีการดูแลรักษา 13) ขั้นตอนการทอผ้าไหม 14) ที่สีที่ใช้ย้อม และ 15) ช่องทางการจัดส่ง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ได้
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 แบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้า นเนื้อหาของลู กค้า ชาวไทยและชาวต่ า งชาติที่มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารดิจิทัล
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2.2 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้
3.2.3 แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรม
อีสานใต้
ส่วนที่ 2 คาถามปลายเปิด ในประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้งานสื่อโฆษณา
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
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3.3 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่
มีในปัจจุบัน
ขั้นตอนในการสร้างแบบเก็บข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับ เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทาแบบเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบเก็บข้อมูล ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนา
เครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบเก็บข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปใช้
3.3.2 ขั้ นตอนการสร้า งแบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้ า นเนื้อ หาของลู กค้า ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
การสร้า งแบบสอบถามความต้ อ งการจ าเป็น ด้านเนื้อ หาของลูก ค้าชาวไทยและชาวต่า งชาติที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถามความต้อ งการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูก ค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อ คาถามให้ครอบคลุม ประเด็นเกี่ยวกับ ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และ การรับข่าวสารดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วไปให้ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลอง (Try
out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าชาวไทย จานวน 30 คนและชาวต่างชาติ จานวน 30
คน
ขั้นตอนที่ 5 นาผลที่ได้จ ากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปดาเนินการกั บกลุ่ม
ตัวอย่าง
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3.3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วน
ร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจ ัย ที ่เ กี ่ย วข้อ งเพื ่อ เป็น กรอบในการสร้า ง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรัก ษ์ภูมิปัญ ญาการทอ
ผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุม ประเด็นเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วน
ร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และ การรับ
ข่าวสารดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วไปให้ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 5 นาผลที่ได้จ ากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปดาเนินการกั บกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.3.4 ขั้ นตอนการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ช มสื่อโฆษณาดิจิทัล แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
การสร้างแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เ กี่ย วข้องเพื่อเป็นกรอบในการสร้าง แบบ
สารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัล แบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรัก ษ์ภูมิปัญ ญาการทอผ้าอีส านใต้ และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบ
มีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
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ขั้นตอนที่ 5 นาผลที่ได้จ ากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปดาเนินการกั บกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.4.1 สุ่มตัวอย่างสื่อโฆษณาจากนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สนั
จานวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีใน
ปัจจุบัน และทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลหัตถกรรมการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้า ได้ท าการศึก ษาโดยการออก
ส ารวจเพื่อ รวบรวมข้ อ มู ล จากพื้ น ที่ อี ส านใต้ 5 จั ง หวัด ดัง นี้ นครราชสีม า บุรีรัม ย์ สุ รินทร์ ศรีส ะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ
3.4.2 วิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน และภูมิปัญญาการทอผ้าไหมกับอัต
ลักษณ์ของผ้าไหมอีสานใต้
3.4.3 แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือให้กลุ่มตัวอย่างชาวไทยจานวน 400 คน และชาวต่างชาติจานวน 400 คน โดยเลือกจาก
การสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์
และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์
3.4.3 แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ในพื้นที่อีสานใต้ในข้อ 3.4.1
3.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และรูปแบบในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่ออนุรักษณ์อัตลักษณ์
อีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
3.4.5 นาผลที่ได้มาเสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทาง
การตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ และพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
3.4.6 เขียนรายงานผลการวิจัย
3.5

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ
3.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
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1) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน เป็นการหาค่า
ร้อยละ ด้านการวิเ คราะห์ข้อ มู ล ความต้อ งการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูก ค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อ เป็นการหาค่าร้อ ยละของความต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภั ณฑ์ผ้าไหมทอมือใน
การสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม เป็นการหาค่าร้อยละ ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการ
หาค่าร้อยละของความต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นาผลที่ได้มา
พัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าไหม
3.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงสรุปของประเด็นเนื้อหาต่างๆ
3.6

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือ รูปแบบการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในประเด็นต่าง
ๆ ไว้ดังนี้
4.01 – 5.00
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
1.01 – 2.00
0.01 – 1.00

ดีมาก / เห็นด้วยอย่างยิ่ง / มีอิทธิพลมากที่สุด / พึงพอใจมากที่สุด
ดี / เห็นด้วยมาก / มีอิทธิพลมาก / พึงพอใจมาก
พอใช้ / เห็นด้วย / มีอิทธิพล / พึงพอใจ
ไม่ดี / ไม่เห็นด้วย/ ไม่มีอิทธิพล / ไม่พึงพอใจ
ไม่ดีอย่างยิ่ง / ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีอิทธิพลเลย / ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.6.1 ค่าร้อยละหาได้จากสูตร
p

f
100
n
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เมื่อ

แทน
แทน
แทน

p

f
n

ค่าร้อยละ
ค่าความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
จานวนประชากรทั้งหมด

3.6.2 ค่าเฉลี่ยหาได้จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
n

x

เมื่อ

แทน

x

x
i 1

i

n

ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

n

 x แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มตัวอย่าง
i 1

i

n

แทน

ผู้ตอบแบบสอบถาม

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
S .D. 

เมื่อ

แทน
แทน
x
2
 x แทน
( x) 2 แทน
แทน
n
S.D.

n x 2  ( x ) 2
n(n  1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน
ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
ผู้ตอบแบบสอบถาม

3.6.3 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ (สมนึก ภัททิยธนี, 2553)
ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC (Index
of Item Objective Congruence) โดย
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IOC 

เมื่อ

IOC

แทน

R
N

ดัชนีความสอดคล้องเหมาะสม ระหว่างจุดประสงค์
เนื้อหาหรือระหว่างสิ่งที่ต้องการวัดกับจุดประสงค์

 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N

แทน

จานวนผู้เชี่ยวชาญ

3.6.4 สถิติที่ใช้หาการสุ่มขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
การสุ่มขนาดตัวอย่างไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน กรณีไม่ทราบสัดส่วนของ
ประชากร หรือ p = 0.5 โดย
n

เมื่อ

e

แทน
แทน
แทน

Z

แทน

n

p

Z2
4e 2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้น
ได้ (e = 0.05)
ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ ใช้ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96

3.7 ออกแบบและสร้างสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล
3.7.1 ออกแบบการนาเสนอสื่อโดยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนร่วมกาหนด
รูปแบบการนาเสนอ การดาเนินเรื่อง
3.7.2 สร้างสื่อในรูปแบบดิจิทัลตามกระบวนการออกแบบ การเตรียมตัวก่อนการผลิต วางแผน สืบค้น
ข้อมูล เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) การผลิตสื่อ การปรับแต่งให้เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข เติมแต่งให้เหมาะ
ก่อนนาไปเผยแพร่ และการเผยแพร่
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บทที่ 4
ผลการดาเนินวิจัย
การวิจัยของแต่ละโครงการมีความเกี่ยวโยงกันโดยมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้
และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม โดยมีวิธีดาเนินโครงการดังนี้
4.1 ผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีใน
ปัจจุบัน
ที่ รายการ
จานวน (N=30)
ร้อยละ
1 รหัสผลิตภัณฑ์
5
16.66
2 ชื่อผลิตภัณฑ์
30
100.00
3 ราคาต่อหน่วย
30
100.00
4 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
25
83.33
5 ประเภทของผลิตภัณฑ์
20
66.66
6 รางวัลที่ได้รับ
10
33.33
7 ระดับดาวได้รับ
5
16.66
8 ช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อ
30
100.00
9 ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์
13
43.33
10 ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
8
26.66
11 วัตถุดิบที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์
21
70.00
12 วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
11
36.66
13 ขั้นตอนการทอผ้า
9
30.00
14 สีที่ใช้ย้อม
5
16.66
15 ช่องทางการจัดส่ง
16
53.33
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จากตารางที่ 4.1พบว่า เนื้อ หาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อที่มี ในปัจจุบัน ที่พบมากที่ สุดจาก 30
ตัวอย่างคือ 1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อ คือเป็น ร้อยละ 100 รองลงมา
คือ รายละเอี ย ดของผลิ ตภั ณ ฑ์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 83.33 และ วัต ถุดิ บ ที่ ใช้ ท าผลิต ภัณ ฑ์ คิด เป็น ร้อ ยละ 70
ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากความต้องการจาเป็นด้า นเนื้อหาของลูกค้า ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตารางที่ 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาที่มีต่อ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
มาตรฐาน
1. เนื้อหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็น
3.23
1.01
ปานกลาง
สิ่งจาเป็น
3.72
0.77
มาก
2. เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิง่ จาเป็น
3. เนื้อหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
เป็นสิ่งจาเป็น
4. เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือ
เป็นสิ่งจาเป็น
5. เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น
6. เนื้อหาเกี่ยวกับรางวัลทีผ่ ลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รบั เป็น
สิ่งจาเป็น
7. เนื้อหาเกี่ยวกับระดับดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็น
สิ่งจาเป็น
8. เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือเป็นสิง่ จาเป็น
9. เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น

4.42

0.74

มาก

3.87

0.89

มาก

3.92

0.71

มาก

3.41

1.01

ปานกลาง

3.50

1.04

ปานกลาง

4.20

0.80

มาก

3.33

1.01

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
10. เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือเป็นสิ่งจาเป็น
11. เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น
12. เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น

3.45

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.17

ปานกลาง

3.99

0.87

มาก

4.27

0.80

มาก

13. เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น

3.55

1.14

มาก

14. เนือ้ หาเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น
15. เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการจัดส่งหากสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
ทอมือเป็นสิ่งจาเป็น
เฉลี่ยรวม

4.04

0.77

มาก

4.40

0.74

มาก

3.82

0.57

มาก

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

จากตารางที่ 4.2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ
ต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, SD = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับความต้องการจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นมาก
ที่สุด คือ เนื้อ หาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่ง จาเป็น ( x = 4.42, SD = 0.74)
รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการจัดส่งหากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( x = 4.40, SD = 0.74) เนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทอมือเป็นสิง่ จาเป็น ( x = 4.27, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางจัด
จาหน่ายหรือติดต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.20, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.04, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.99, SD = 0.87) เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x =
3.92, SD = 0.71) เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.87, SD =
0.89) เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิง่ จาเป็น ( x = 3.72, SD = 0.77) เนือ้ หาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ทอผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.55, SD = 1.14) เนื้อหาเกี่ยวกับระดับดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับ
เป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.50, SD = 1.04) เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือเป็น
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สิ่งจาเป็น ( x = 3.45, SD = 1.17) เนื้อหาเกี่ยวกับรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.41,
SD = 1.01) เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.33, SD = 1.01) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x =
3.23, SD = 1.01)
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละความสาคัญของช่องทางการรับข่าวสารของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
การรับข่าวสาร
รายการ

มาก

ปานกลาง

น้อย

รวม

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

1. โซเชียลเน็ตเวิร์ค

575

71.90

102

12.8

90

11.30

767

95.90

2. โซเชียลมีเดีย

63

7.90

374

46.80

111

13.90

548

68.50

3. เสิร์ชเอนจิน

108

13.50

94

11.80

299

37.4

501

62.60

36
4. เว็บบราวเซอร์
5. แอปพลิเคชันต่างๆ บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ 40
อุปกรณ์พกพา
27
6. โทรทัศน์ระบบดิจิทลั

4.50

27

3.40

35

4.40

98

12.30

5.00

83

10.40

96

12.00

219

27.40

3.40

52

6.50

23

2.90

102

12.80

7. เว็บไซต์ต่าง ๆ

67

8.40

76

9.50

92

11.50

235

29.40

8. อีเมล์
9. ข้อความผ่าน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
10. การสนทนาผ่าน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่

5

0.60

12

1.50

59

7.40

76

9.50

4

0.50

12

1.50

54

6.80

70

8.80

27

3.40

17

2.10

37

4.60

81

10.10

จากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในการรับข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด มีผู้เ ลือกคาตอบ 767 ตัวเลือก โดยมี การรับข้อมู ล
ข่าวสารมากจานวน 575 คน รับข่าวสารปานกลางจานวน 102 คน และรับข่าวสารน้อยจานวน 90 คน รองลงมา
คือ 2) ด้านโซเชียลมีเดีย มีผู้เลือกคาตอบทั้งหมด 548 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมากจานวน 63 คน รับ
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ข้อมูลข่าวสารปานกลาง จานวน 374 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อยจานวน 111 คน และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน มี
ผู้เลือกคาตอบทั้งหมด 501 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมาก จานวน 108 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง
จานวน 94 คน และ น้อ ย จานวน 299 คน ส่วนด้านที่มี การรับ ข้อมูลข่าวสารน้อยที่ สุด คือ 9) ข้อความผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้เลือกคาตอบเพียง 70 ตัวเลือกเท่านั้น แบ่งออกเป็น รับข้อมูลข่าวสารมากจานวน 4 คน
รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จานวน 12 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อย จานวน 54 คน
ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยต้องการให้ผู้ประกอบการจัดทาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้
ชัดเจน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า แสดงราคาและภาพประกอบ การชาระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการชาระสินค้า
หลักฐานการส่งสินค้า และที่อยู่ที่ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และควรทาเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติต้องการให้ผู้ประกอบการจัดทาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ตนให้ชัดเจน ควรแสดงหมายเลขทะเบียนการค้า ข้อมูลการชาระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการชาระสินค้า หลักฐาน
การส่งสินค้าว่าส่ง ออกวันไหนสินค้าจะถึง มือผู้รับ เมื่ อไร หรือ tracking number และสี ขนาด และสินค้าที่ มี
จาหน่ายในสต็อคสินค้าให้ชัดเจน
4.3 ผลการรวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม
อีสานใต้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าและการตลาดผ้าไหม จานวน 23 คน พบว่า
1. มี ความต้อ งการสื่อ ประชาสัม พั นธ์ให้เข้าถึงที่ มาของผ้าแต่ล ะประเภท เช่น โคราช-ผ้าหางกระรอก
บุรีรัมย์-ผ้าซิ่นตีนแดง สุรินทร์ -ผ้าโฮล-ผ้าสมอ-ผ้าอันลุยซีม-ผ้าอัมปรม-ผ้าละเบิก-ผ้าโสร่งแสร็ย-ผ้าโสร่งชาย-ผ้า
กะนีว
2. ต้อ งการนาเสนอวิถีชีวิต (อ้างอิ งจากชีวิตจริง) เพื่อสร้างจิตส านึก และให้ความรู้ก ระบวนการผลิต
(วัตถุดิบ มาตรฐานการลิต และขั้นตอนการผลิต เป็นตัวกาหนดราคาทุน) เพื่อลดการอธิบายบางอย่าง และลูกค้า
จะได้มีราคาในใจ สื่อ ควรนาเสนอในภาพจริง
3. ต้องการนาเสนอเรื่องราว (แต่ง / อ้างอิงวรรณกรรม) เพื่อสร้างค่านิยม สร้างกระแส ในการแต่งกาย
ด้วยไหม สื่อ ควรนาเสนอในภาพจริง เช่น หนังสั้น
4. ควรเป็นสื่อออนไลน์ ไม่ต้องทา page / web มอบข้อมูลวิจัยแก่หน่วนงานที่เ กี่ยวข้อง เช่น otop
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด พานิชย์จังหวัด ศูนย์วัฒนธรรม กรมหม่อนไหม เป็นต้น อาจอยู่ในรูปแบบ link
เพื่อง่ายแก่การใช้งาน
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5. สื่อส่งเสริมการตลาด ทาในรูปแบบ animation / info graphic / แผ่นพับ
6. การขายผ้าเป็น ศิลปะ ของผู้ขาย เป็นวัฒ นธรรมที่จะต้องสื่อสาร (เสน่ห์) การมีสื่อจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถเข้าใจต้นทุนของผ้าได้ดีขึ้น และทาให้เกิดสานึกในคุณค่าของผ้าทอมือแต่ละผืน
7. ฟิวเจอร์บอร์ด สามารถแนะนาสินค้า พกง่าย ยกระดับร้าน ราคาถูก ใช้ได้นาน เวลาไปออกร้าน
8. เกิดการท่องเที่ยวตามหมู่บ้านท่องเที่ยว ควรมีสื่อประจาศูนย์ ที่มีข้อมูลทันสมัย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ไวนิล เอกสารประกอบนิทรรศการ หรือแผ่นพับ
9. ไม่สามารถเปิดสื่อดิจิทัลในการงานแสดงสินค้า หรือการออกร้าน
ซึ่ง สอดคล้องกั บเปูาหมายในการผลิตสื่อ 3 ชิ้น คือ เรื่องที่ 1 ภูมิ ปัญญาการทอผ้าอีส านใต้ เรื่องที่ 2
หัตถศิลป์แปรรูป ในวิถี และ สื่อประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าไหม โดยสื่อทั้งหมดจะทาใน
รูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่ครบถ้วน กระชับ สามารถบอก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสื่อเข้าถึงประชากรจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
มีการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และถูกเผยแพร่โดยผู้บริโภคได้ด้วยต้นทุนต่า
คณะวิจัยได้กาหนดพื้นที่รวบรวมข้อมูลใน 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี ซึ่งพบว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันใน 10 ประเด็น คือ ภาษา เส้นพุ่ง หลักเป็นโทนธรรมชาติ สีที่
นิยม ลวดลาย เทคนิคการให้สีเพื่อเกิดลาย รูปแบบการซ้าของลาย การแทรกเส้นพุ่ง การวางลาย และอุปกรณ์
ตกแต่งผ้า ของจังหวัดอีสานใต้ ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.5 รายการอัตลักษณ์ผ้าของวัฒนธรรมอีสานใต้
ที่
รายการ
รายละเอียด
1
ภาษาบรูตะวันตก, เขมรสุรินทร์, กูย, ญัฮกุร ตระกูลภาษา มอญ–เขมร
2
เส้นพุ่ง
เตรียมแบบเขมร
3
สีหลัก
โทนธรรมชาติ เช่น สีครามจากต้นคราม สีแดงจาก
ครั่ง สีเหลืองจากต้นเข สีดาจากมะเกลือ
4
สีที่นิยม
เขียว เหลือง และแดง
5
ลวดลาย
ลายสัตว์ , ลายพันธุ์ไม้ , ลายสิ่งของเครื่องใช้ , ลาย
จากความเชื่อ ความศรัทธา และจินตนาการ
6
เทคนิคการให้สีเพื่อเกิดลาย
แต้ม ยก มัดหมี่
7
รูปแบบการซ้าของลาย
ร่าย (โลด)
8
การแทรกเส้นพุ่ง
หางกระรอก
9
การวางลาย
เมื่อนาผ้าไปตัดชุดนิยมให้ลายขนานไปกับลาตัว

34
10

อุปกรณ์ตกแต่งผ้า
ไม่มี
อั ต ลั ก ษณ์ ผ้ า ของวั ฒ นธรรมอี ส านใต้ ที่ ค วามแตกต่ า งจากถิ่ น อื่ น ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ มี ก ารใช้ สี ข าว
กระบวนการทอของอีกสานเหนือและภาคกลางจะมีการทอขิด และการจก หรือภาคใต้เน้นความสวยงามของการ
ยกดอก ลวดลายของภาคกลางจะมีลวดลายทางกษัตริย์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ภาคอื่นไม่พบรูป แบบ
การซ้าของลายแบบร่าย ภาคเหนือนิยมวางลายเมื่อนาไปตัดเย็บให้ขวางกับลาตัว การแทรกเส้นพุ่ง ภาคอื่นจะใช้
เพียงสีพื้น อุปกรณ์ตกแต่งผ้าของทางภาคเหนือและอีสานเหนือจะนิยมร้อยด้วยลูกปัด หรือเหรียญ
สาหรับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของวัฒนธรรมอีสานใต้นั้น มีวัฒนธรรมการทอผ้า กลุ่มชนเชื้อสายลาวซึง
เป็นกลุ่มชนใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ กรรมวิธี และรูปแบบของผ้าเป็นของตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมการทอ
ผ้าปรากฏมาจนปัจจุบัน อีกสองกลุ่มคือ
1. กลุ่มผู้ไท และกลุ่มชนเชื้อสายเขมร กลุ่มผู้ไท ทั้งผู้ไทดา ผู้ไทขาว และผู้ไทแดงซึ่งเคยอยู่ในดินแดนล้าน
ช้างทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขงด้วยกัน ก่อนอพยพเข้าสู่ภาคอีสาน ภูมิปัญญาการทอผ้า จึงมีการสืบทอดแบบผสมผสาน
กัน
2. กลุ่มเขมร หรือกลุ่มคนไทยเชื้อสายเขมรเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐานที่กระจายอยู่ทางแถบ
จังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ และบุรีรัมย์ หรืออีส านใต้ ชนกลุ่ม นี้อพยพมาจากประเทศเขมรเมื่อประมาณพุท ธ
ศตวรรษที่ 22-23 ไล่เลี่ยกันกับพวกส่วย (กวย หรือ กุย) ปัจจุบันหลายหมู่บ้านมีทั้งลาว เขมร และส่วยอยู่ร่วมกัน
แต่ละกลุ่มมีการทอผ้าที่เป็นลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง
ทั้งนี้โดยภูมิปัญญาและกระบวนการหลักในการเตรียมเส้นไหมยังคงเหมือนกัน คือ ปลูกฝูายและปลูกต้น
หม่อนเพื่อเอาใบมาเลี้ยงตัวไหม การลอกกาวไหม นารังไหมมาสาวให้เป็นเส้น จนกระทั้งฝอกและย้อมสี จากนั้นจึง
นาไปทอด้วยเครื่องทอแบบพื้นบ้านทีเรียกว่า โฮงหูก หรือ โฮงกี่
อุปกรณ์และเครื่องมือหลักในการทอผ้าก็มลี ักณะเดียวกัน เช่น หูก (โฮงหูก) ฟืม อัก กี้ กง หลักตีนกง หลา
กระสวย หลอดใส่ด้าย หลอดด้ายค้น หลักเฝีย โฮงหมี่
การคานวณระยะของผ้าใช้การนับรอบในการค้นหมี่ เช่น ค้นหมี่ 23 รอบ จะได้ผ้า 4 เมตร (ปัจจุบันนิยม
การชั่งน้าหนักเส้นไหม)
วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับชาวอีสานมาอย่างยาวนาน การทอผ้าถือเป็นชีวิตของหญิงชาวอีสานที่ทอไว้
ใช้ในครัวเรือนมาแต่อดีต โดยถือว่าเป็นงานจาเป็นของผู้หญิงอีสานที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ชานาญ เพื่อนาไปใช้
เป็นเครื่องนุ่ง ห่ม ในชีวิตประจ าวันและใช้ในพิธีก ารทางศาสนา และเป็นเครื่องบ่ง บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมี ความ
เหมาะสม มีคุณสมบัติความพร้อมที่จะสามารถออกเรือนได้ ดังคากล่าว “ยามว่างจากงานในนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชาย
จักสาน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพการดารงชีวิตและสังคมของชาวอีส าน ปัจจุบันผ้าทอกลายเป็นหัตถกรรมที่ มี
ชื่อเสียงของอี ส าน ที่ถูก ผลิตเพื่ อ การค้าเป็นอาชีพเสริม จากการท านา ถึง แม้ รูป แบบผ้าจะถูก ปรับ เปลี่ยนให้
สอดคล้องกั บ การใช้ง านและตลาดผู้บ ริโ ภคในปัจ จุบัน แต่ก็ ยัง มี ร ากเหง้ามาจากภูมิ ปัญ ญาของบรรพบุรุษ ที่
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ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของรูปแบบและวิธีการผลิตผ้าในแต่ละท้องถิ่น ผ้าอีสานมีความสัมพันธ์กับประเพณี
ความเชื่อในการดารงชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ผ้าผูกเปล ผ้าห่ม เสื้อผ้า ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น
การทอดกฐิน การแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ใช้ห่อคัม ภีร์ใบลาน ผ้าคุมหัวนาคในงานบวช ผ้าคลุม ศพ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังถือว่า การทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอีสานที่ใช้เวลาว่างจากการทานาและการเก็บเกี่ยว มาทอผ้าไว้
ใช้ในครัวเรือนหรือทอผ้าเอาไว้ใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความพร้อมของหญิงสาวในการออกเรือน
เพราะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถทอให้เป็นผืนผ้าได้
4.5 ผลการสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
ในการทาโครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าในด้านข้อมูลและด้านการสร้างสรรค์ สื่อ
โฆษณาดิจิทัล ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการสมภาษณ์แม่บ้านในแต่ละชุมชนถึงวิถีชีวิตการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เพื่อการผลิตผ้าไหม และข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่
เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้
ข้อมูลที่ ได้มา ได้นามาถ่ายทอดเป็นแบบ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทั ลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม มีการปฏิบัติงานโดยการเริ่มเขียนบท
วางโครงเรื่อง นาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจของวิถีชีวิตคนในชุมชน และการผลิตผ้าไหม โดยผู้วิจัยได้แต่งบทละคร
สอดแทรกความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเปูาหมาย และต้องการที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน ซึ่ง สื่อ
โฆษณาดิจิทัลเรื่องนี้จะมีประโยชน์หรือมีคุณค่ามากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและมุมมองความคิดส่วนบุคคล
เมื่อได้โครงเรื่องและเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้ว ทาการเริ่มค้นหานักแสดงให้เข้ากับตัวละครในบทโฆษณา เพื่อให้มีความ
สอดคล้องมากที่สุดและมีการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการถ่ายทาโดยใช้สถานที่ในชุมชนต่าง ๆ เมื่อเสร็จจากขั้นตอน
การถ่ายนาวิดีโ อออกจากการ์ดความจ ามาลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทาการตัดต่อล าดับภาพด้วยโป รแกรม
Adobe Premiere Pro CC และเพิ่มเติม Effects
การวิเคราะห์ผลงานในการนาเสนอ เป็นการถ่ายทอดการทางาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูส้ ื่อสารและ
ผู้รับสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเลือกใช้เทคนิคอย่างไรที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่อ่านเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการทางานของผู้วิจัย การวิเคราะห์ผลงานจะช่วยด้านการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปปรับใช้ให้ถูกหลักวิธี
และเป็นการพัฒนาตนเองในการทางานครั้งต่อไป โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์การคัดเลือกนักแสดง คานึงถึงเอกลักษณ์ตัวเอก ทั้งฝุายหญิงและชาย มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการจัดคัดเลือกนักแสดง เนื่องจากนักแสดง คือ ปัจจัยหลักที่มีจะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ชมได้ดีที่สุด
2. วิเคราะห์การวางลาดับภาพ ด้านการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล มีข้อมูลที่นามาจัดวางและเรียงลาดับ
ภาพให้น่าสนใจและเหมาะสม ดังภาพประกอบที่ 4.1

ภาพประกอบที่ 4.1 ฉากเปิดตัวนักแสดงนาชายไทยเบิง้
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ภาพประกอบที่ 4.2 ฉากการนั่งสนทนาระหว่างนักแสดงนาชายไทยเบิ้งกับหมอเพลง
จากภาพประกอบที่ 4.2 ใช้มุมภาพแบบถ่ายผ่านไหล่บุคคลที่ 2 เพื่อให้เห็นสีหน้าและอารมณ์ของนักแสดง
นาที่แสดงความสนใจชุดผ้าทอมือของหมอเพลง มุมภาพขนาด Close Up เพื่อนาเสนอริ้วรอยมือของช่างทอ
สูงอายุกาลังฝึกหัดช่างทอมือรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการถ่ายทอดทักษะการมัดหมี่ จับสีหน้าอารมณ์
ของนักแสดงนาที่สวมกอดคุณยายอยากอบอุ่น หลังจากที่คุณยายได้ช่วยแต่งตัวนุ่งโจงกระเบนให้ เป็นการสื่อถึง
ความรักผูกพันธ์ของคนสองวัย ดังภาพประกอบที่ 4.3

ภาพประกอบ 4.3 ฉากนักแสดงนาหญิงไทยเขมรกาลังสวมกอดหญิงสูงอายุ
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ภาพประกอบที่ 4.4 ฉากบ้านโบราณไทยเขมร
มุมภาพขนาด Long Shot เพื่อให้สามารถเห็นรายละเอียดของฉากได้ครบถ้วน ซึ่งในฉากนี้ด้านหลังของตัว
ละครเป็นบ้านไม้ทรงโบราณแบบดั้งเดิมที่นบั วันจะหาชมได้ยาก

ภาพประกอบที่ 4.7 ฉากสตรีสูงอายุชาวไทยกูยจับผ้าเบี่ยงไหล่
มุมภาพขนาด Medium Shot ถ่ายด้านหลังนักแสดงเพือ่ สื่อถึงการทิศทางการเดินไปข้างหน้า นอกจากนี้
ยังเป็นการนาเสนอรายละเอียดสีสันของผ้าเบี่ยงไหล่ที่นักแสดงสวมใส่ด้วย มุมภาพขนาด Close Up เพื่อนาเสนอ

39
ใบหน้า ความเอาใจใส่ของสตรีสูงอายุชาวไทยกูยทีก่ าลังช่วยจัดผ้าเบี่ยงไหล่ของนักแสดงนาหญิง เป็นภาพที่สะท้อน
วิถีชีวิต ความอบอุ่น การดูแล ลูกหลาน
4.8 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์
ผลการศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสาน
ใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 386 คน แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 200 คน และ
ชุมชนทอผ้าไหม 186 คน ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ ของ
ประชาชนทั่วไป
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต้
3. การลาดับเนื้อหา
4. ความทันสมัยของเนื้อหา
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
6. ความชัดเจนและน่าเชื่อถือของสื่อ
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ
8. ระยะเวลาในการรับชม
9. กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต้
10. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รบั สือ่
เฉลี่ย

N  200
x

S.D.

4.04
4.01
4.01
3.98
4.09
4.02
3.53
4.07
4.01

0.80
0.81
0.76
0.82
0.79
0.89
0.50
0.81
0.82

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
3.98

0.83
0.78

มาก
มาก

จากตารางผลการศึ ก ษาพบว่า ล าดับ ความพึง พอใจการใช้ง านสื่อโฆษณาภูมิ ปัญ ญาการทอผ้าไหม
วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับสื่อ ( x = 4.11, S.D. = 0.83) อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ( x = 4.09, S.D. = 0.79) อยู่ในระดับมาก สาหรับ ลาดับความพึงพอใจการใช้
งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ( x = 3.53, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ของ
ชุมชนทอผ้าไหม
N  186

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต้
3. การลาดับเนื้อหา
4. ความทันสมัยของเนื้อหา
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
6. ความชัดเจนและน่าเชื่อถือของสื่อ
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ
8. ระยะเวลาในการรับชม
9. กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต้
10. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รบั สือ่
เฉลี่ย

x

S.D.

3.51
3.95
4.02
3.52
3.50
3.53
3.48
4.03
3.54

0.89
0.62
0.57
0.91
0.51
0.90
0.91
0.64
0.90

3.47
3.67

0.93
0.78

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางผลการศึ ก ษาพบว่า ล าดับ ความพึง พอใจการใช้ง านสื่อโฆษณาภูมิ ปัญ ญาการทอผ้าไหม
วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ ระยะเวลาในการรับชม ( x = 4.03, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
การลาดับเนื้อหา ( x = 4.02, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก สาหรับลาดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับสื่อ ( x = 3.47, S.D. = 0.93) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.8 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสือ่ โฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต้

N  386
x

S.D.

3.75
4.01

0.90
0.68

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
3. การลาดับเนื้อหา
4. ความทันสมัยของเนื้อหา
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
6. ความชัดเจนและน่าเชื่อถือของสื่อ
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ
8. ระยะเวลาในการรับชม
9. กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต้
10. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รบั สือ่
เฉลี่ย

N  386
x

S.D.

4.05
3.76
3.82
3.78
3.51
3.78
3.81

0.73
0.90
0.90
0.89
0.50
0.88
0.91

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98
3.82

0.72
0.81

มาก
มาก

จากตารางสรุปผลการศึกษาพบว่า ลาดับ ความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ การลาดับเนื้อหา ( x = 4.05, S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความ
เข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต้ ( x = 4.01, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก สาหรับลาดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ( x = 3.51, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานสือ่ โฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
สภาพปัญหาการใช้งาน
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้
1. ผู้ใช้งานไม่ชานาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2. ไม่เคยใช้งานแอพพิลเคชันสื่อสังคมออนไลน์
3. มีโฆษณารบกวน
4. ความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5. สัญญาอินเทอร์เน็ตขาดหาย

N  386

f
132
43
10
4
4

ร้อยละ
34.19
11.13
2.59
1.03
1.03
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ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ บนสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า อันดับที่ 1 ผู้ใช้งานไม่ชานาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19
อันดับที่ 2 ไม่เคยใช้งานแอพพิลเคชันสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.13 อันดับที่ 3 มีโฆษณา
รบกวน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 และข้อเสนอแนะอื่น เช่น ความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
สัญญาอินเทอร์เน็ตขาดหาย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ดิจิทัลสื่อสารการตลาด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ
2. เพื่อรวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมอีสานใต้
3. เพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างคือ ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูก ค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจานวน 400 คน และชาวต่างชาติจานวน 400
คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยาน
จัง หวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่ จัดขึ้นในจัง หวัดบุรีรัมย์ ในการวิเ คราะห์เ นื้อหา
ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากสื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุ
ภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จานวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง ขอบเขตด้าน
พื้นที่ ได้แก่ อาเภอเมื อง จัง หวัดบุรีรัม ย์ และขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตั้งแต่เ ดือนตุล าคม พ.ศ. 2561 ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มใี นปัจจุบนั และ 2) แบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความต้องการจาเป็น
ด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารดิจิทัล และ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ สุ่มตัวอย่างสื่อ
โฆษณาจากนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จานวน 30 ตัวอย่าง โดย
เลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน วิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของ
ลูก ค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มี ต่อ ผลิ ตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อให้ก ลุ่ม ตัวอย่างชาวไทยจ านวน 400 คน และ
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ชาวต่างชาติจานวน 400 คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือที่จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณ ฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ นาผลที่ได้มาเสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการ
สื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เขียนรายงานผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทีม่ ีในปัจจุบัน เป็นการหาค่าร้อยละ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการ
จาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการหาค่าร้อยละของความ
ต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒ นาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงสรุปของประเด็นเนื้อหาต่างๆ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เ ป็น ลูก ค้า ชาวไทยและชาวต่างชาติมี ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.82, SD = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลาดับความต้องการจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.42, SD = 0.74) รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ช่องทางการจัดส่งหากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( x = 4.40, SD = 0.74) เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.27, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.20, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
เป็นสิ่งจาเป็น ( x = 4.04, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x =
3.99, SD = 0.87) เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.92, SD = 0.71)
เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.87, SD = 0.89) เนื้อหาเกี่ยวกับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.72, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจาเป็น ( x = 3.55, SD = 1.14) เนื้อหาเกี่ยวกับระดับดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจาเป็น ( x =
3.50, SD = 1.04) เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.45, SD =
1.17) เนื้อหาเกี่ยวกับรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.41, SD = 1.01) เนื้อหาเกี่ยวกับ
ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.33, SD = 1.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็น
น้อยที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจาเป็น ( x = 3.23, SD = 1.01)
2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการรับข้อมูล ข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้าน
โซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่ สุด มี ผู้เลือ กคาตอบ 767 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมู ลข่าวสารมากจานวน 575 คน รับ
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ข่าวสารปานกลางจานวน 102 คน และรับข่าวสารน้อยจานวน 90 คน รองลงมาคือ 2) ด้านโซเชียลมีเดีย มีผู้เลือก
คาตอบทั้งหมด 548 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมากจานวน 63 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จานวน
374 คน และ รับข้อมู ลข่าวสารน้อยจานวน 111 คน และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน มี ผู้เ ลือกคาตอบทั้ง หมด 501
ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมาก จานวน 108 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จานวน 94 คน และ น้อย
จานวน 299 คน ส่วนด้านที่มีการรับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือ 9) ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้เลือก
คาตอบเพียง 70 ตัวเลือกเท่านั้น แบ่งออกเป็น รับข้อมูลข่าวสารมากจานวน 4 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง
จานวน 12 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อย จานวน 54 คน
3. เนื้อ หาประกอบผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อที่ มี ในปัจ จุบัน ที่ พบมากที่ สุดจาก 23ตั วอย่างคือ 1) ชื่ อ
ผลิตภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย รางวัลที่ได้รับ ระดับดาวได้รับ ช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อ และชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์
2) รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และวิธีการดูแลรัก ษาผลิตภัณฑ์ 3) วัตถุดิบ ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ คือเป็น ร้อยละ
100.00 รองลงมาคือ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 86.96 และ วัตถุดิบที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 82.61ตามลาดับ
4. การผลิตสื่อประกอบด้วย 3 ชิ้น คือ เรื่องที่ 1 ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ เรื่องที่ 2 หัตถศิลป์แปรรูป
ในวิถี และ สื่อประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม โดยสื่อทั้งหมดจะทาในรูปแบบ 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ มีองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่ครบถ้วน กระชับ สามารถบอกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
แนวคิด หรือความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสื่อเข้าถึงประชากรจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ได้ง่าย ในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และถูกเผยแพร่โดยผู้บริโภคได้ด้วยต้นทุนต่า คณะวิจัยได้กาหนด
พื้นที่รวบรวมข้อมู ลใน 5 จังหวัดอี สานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ซึ่ง
พบว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันใน 10 ประเด็น คือ ภาษา เส้นพุ่ง หลักเป็นโทนธรรมชาติ สีที่นิยม ลวดลาย เทคนิคการให้
สีเพื่อเกิดลาย รูป แบบการซ้าของลาย การแทรกเส้นพุ่ง การวางลาย และอุปกรณ์ตกแต่งผ้า อัตลัก ษณ์ผ้าของ
วัฒนธรรมอีสานใต้ที่ความแตกต่างจากถิ่นอื่น ได้แก่ ภาคเหนือมีการใช้สีขาว กระบวนการทอของอีกสานเหนือและ
ภาคกลางจะมีการทอขิด และการจก หรือภาคใต้เน้นความสวยงามของการยกดอก ลวดลายของภาคกลางจะมี
ลวดลายทางกษัตริย์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ภาคอื่นไม่พบรูปแบบการซ้าของลายแบบร่าย ภาคเหนือนิยม
วางลายเมื่อนาไปตัดเย็บให้ขวางกับ ลาตัว การแทรกเส้นพุ่งภาคอื่นจะใช้เพียงสีพื้น อุป กรณ์ตกแต่งผ้าของทาง
ภาคเหนือและอีสานเหนือจะนิยมร้อยด้วยลูกปัด หรือเหรียญสาหรับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของวัฒนธรรมอีสาน
ใต้นั้น มีวัฒนธรรมการทอผ้ากลุม่ ชนเชื้อสายลาวซึงเป็นกลุม่ ชนใหญ่ที่มเี อกลักษณ์ กรรมวิธี และรู ปแบบของผ้าเป็น
ของตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมการทอผ้าปรากฏมาจนปัจจุบัน อีกสองกลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ไท และกลุ่มชน
เชื้อสายเขมร กลุ่มผู้ไท ทั้งผู้ไทดา ผู้ไทขาว และผู้ไทแดงซึ่งเคยอยู่ในดินแดนล้านช้างทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขงด้วยกัน
ก่อนอพยพเข้าสู่ภาคอีสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงมีการสืบทอดแบบผสมผสานกัน 2. กลุ่มเขมร หรือกลุ่มคนไทย
เชื้อสายเขมรเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐานที่กระจายอยู่ทางแถบจังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ และบุรีรัมย์
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หรืออีสานใต้ ชนกลุ่มนี้อพยพมาจากประเทศเขมรเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 ไล่เลี่ยกันกับพวกส่วย (กวย
หรือ กุย) ปัจจุบันหลายหมู่บ้านมีทั้งลาว เขมร และส่วยอยู่ร่วมกัน แต่ละกลุ่มมีการทอผ้าที่เป็นลักษณะพิเศษเป็น
ของตนเอง ทั้งนี้โดยภูมิปัญญาและกระบวนการหลักในการเตรียมเส้นไหมยังคงเหมือนกัน คือ ปลูกฝ้ายและปลูก
ต้นหม่อนเพื่อเอาใบมาเลี้ยงตัวไหม การลอกกาวไหม นารังไหมมาสาวให้เป็นเส้น จนกระทั้งฝอกและย้อมสี จากนั้น
จึงนาไปทอด้วยเครื่องทอแบบพื้นบ้านทีเรียกว่า โฮงหูก หรือ โฮงกี่
5.2 อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันที่พบมากที่สุดจาก 30 ตัวอย่าง
คือ 1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจาหน่ายหรือติดต่อ ซึ่งเป็นเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต้อง
มีในการทาสื่อการตลาดให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมศักดิ์ จีวัฒนา และ ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล (2557) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือ เพื่อจัดทาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอ
มือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พบว่า ผ้าไหมทอมือ
ระบบฐานข้อมูลต้องมีรายละเอียดหลัก ประกอบด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับรางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จาหน่าย ติดต่อ (9) ชื่อ
เจ้าผลิตภัณฑ์ (10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11) วัตถุดิบที่ใช้
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของลูกค้าชาวไทย คือเนื้อหา
เกี่ยวกับช่องทางการจัดส่ง ราคาต่อหน่วย และวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่วนความต้องการด้าน
เนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของลูกค้าชาวต่างชาติ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดส่ง และ
วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หากวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า มีความต้องการด้านเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับ
ราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดส่ง และวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาด้านราคา
ช่องทางการส่ง และวิธีดูแลรักษาเป็นเนื้อหาหรือข้อมู ลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มใี นปัจจุบันทีเ่ นื้อหาประกอบที่พบมากที่สุด
คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือติดต่อ แต่ความต้องการของลูกค้ามีมากกว่าที่พบจาก
กลุ่มตัวอย่างเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้จัดทาสื่อการตลาด
ควรเพิ่มเติมเนื้อหา คือ ช่องทางการจัดส่ง และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุ
รงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) คือ 1) ผลิตภัณฑ์
(Products) 2) ราคา (Pricing) 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2558)
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ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ( Integrated Marketing
Communications) ว่า C ในคาว่า Content เป็นการค้นหาว่าข้อความอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ควร
จะเล่าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า เพื่อจะได้สร้างความโดดเด่นให้กับตราสินค้า และ C ใน
คาว่า Communication คือการศึกษาว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร กลุ่มเป้าหมายใช้ช่องทางไหน
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ดังนั้นจะต้องสื่อสารกับกลุ่ม เป้าหมายด้วยข้อความอันใดจึง จะเป็นไปตามที่เขา
ต้องการ และจะต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางใดจึงจะเข้าถึงพวกเขาได้ ทาให้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต่อ
ว่าลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสาคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารใดมากที่สุด
พบว่า ลูกค้าชาวไทยให้ความสาคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียลมี เ ดีย และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน ส่วนลูก ค้าชาวต่างชาติให้
ความสาคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียลมีเดีย และ 3) ด้านเว็บไซต์ต่างๆ และลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสาคัญของ
ช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียล
มีเดีย และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการต้องสือ่ สารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางที่
กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมากที่สุดคือสื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อออนไลน์ ดังนี้ 1) โซเชียล
เน็ตเวิร์ค 2) โซเชียลมีเดีย และ 3) เสิร์ชเอนจิน หรือในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ บุ ญ ต า
วัฒนวานิชย์กุล และสุภาภรณ์ ศรีดี (2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ มีความชื่นชอบลักษณะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข้อมูลท่องเที่ยวจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรีรัตน์ สัมพัทธ์
พงศ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พบว่า เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม OTOP คือ การออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค้า การรณรงค์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้วยผ้าไทย และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เนตรชนก คงทน พีรวิชญ์ คาเจริญ และจิรพัฒน์ โทพล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด
ผ้าไหมอารยธรรมขอม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม
บ้านตะคร้อเหนือ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วยคือพบว่า ผู้บริโภคต้องการให้มีการออกร้านแสดง
สินค้าและสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก เป็นต้น
ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยต้องการให้ผู้ประกอบการจัดทาสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้ชัดเจน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า แสดงราคาและภาพประกอบ การชาระค่าสินค้า
พร้อมช่องทางการชาระสินค้า หลักฐานการส่งสินค้า และที่อยู่ที่ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจใน
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การซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และควรทาเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่
เช่น กลุ่มวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติต้องการให้ผู้ประกอบการจัดทาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ตนให้ชัดเจน ควรแสดงหมายเลขทะเบียนการค้า ข้อมูลการชาระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการชาระสินค้า หลักฐาน
การส่งสินค้าว่าส่งออกวันไหนสินค้าจะถึงมือผู้รับเมื่อไร หรือ tracking number และสี ขนาด และสินค้าที่ มี
จาหน่ายในสต็ อคสินค้าให้ชัดเจน เป็นที่ น่าสังเกตว่า ลูกค้าชาวไทยมีความต้องการเนื้อหาพื้นฐาน เช่น เนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า ราคาและภาพประกอบ พร้อมทั้ง การชาระค่าสินค้า ช่องทางการชาระค่าสินค้า หลักฐาน
การส่งสินค้า และที่อยู่ติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า ส่วนชาวต่างชาติมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาพื้นฐานคล้ายคลึงกับลูกค้าชาวไทยแต่ให้ความสนใจและต้องการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการมี
หมายเลขทะเบียนการค้าหรือไม่ และมีความสนใจแสดงความต้องการทราบว่าสี ขนาด และสินค้าที่มีจาหน่าย
ในสต็อคสินค้าว่ายังมีสี ขนาด และยังมีสินค้าประเภทที่ตนต้องการเหลืออยู่หรือไม่
3. แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ เนื้อหาควรเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้า เช่น 1) ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ สินค้าพร้อ มภาพประกอบ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ
สอดคล้องกับ ข้อค้นพบของสมศักดิ์ จีวัฒนา และ ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล (2557) ที่ว่าผ้าไหมทอมือระบบฐานข้อมูล
ต้องมี รายละเอียดหลัก ประกอบด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4) รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับรางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จาหน่าย ติดต่อ (9) ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์
(10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11) วัตถุดิบที่ใช้ แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือในการสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติควรเน้นการทาสื่อในรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อ
เข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผ้าไหมทอมืออยู่แล้ว และลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่นกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่สาคัญคื อ
ช่องทางการจัดส่งและหลักฐานการส่งสินค้า วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ การชาระค่าสินค้าพร้อมช่อง
ทางการชาระสินค้า หลักฐานการส่งสินค้า หมายเลขทะเบียนการค้า สินค้าที่มีจาหน่ายในสต็อคสินค้า เป็นต้น โดย
นาเนื้อหาที่จาเป็นเหล่านี้ไปบรรจุไว้ในช่องทางการรับข่าวสารของลูกค้าที่เป็นที่นิยมได้แก่ 1) โซเชียลเน็ตเวิร์ค 2)
โซเชียลมี เ ดีย และ 3) เสิร์ชเอนจิน หรือ ในเว็บ ไซต์ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจาก สื่อออนไลน์ซึ่ง สามารถเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม (วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ , 2559) สอดคล้องกับ เนตรชนก คงทน พีรวิชญ์ คาเจริ ญ และ
จิรพัฒน์ โทพล (2561) ที่พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้งานสือ่ โฆษณาดิจิทลั ของประชาชนทั่วไป ชุมชน และโดยรวม คือ
ประโยชน์ทเี่ กิดขึ้นกับผูร้ ับสื่อ ระยะเวลาในการรับชม และการลาดับเนื้อหา ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าสื่อมี
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของอีสานใต้ (ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ, 2560) สื่อสามารถนาไปใช้งานในหลาย
กิจกรรม อาทิ การนาเสนออัตลักษณ์ของอีสานใต้ การประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไหม การประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว การสร้างความภาคภูมิและการปลูกฝังความเป็นตัวตนของชุมชน และเป็นการอนุรักษณ์ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับ มาริสสา และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน ใช้หลายวิธีร่วมกันทัง้
การบอกเล่า การสาธิตและลงมือปฏิบัติ การพูดคุยแลกเปลีย่ นความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของผ้าไหม
มัดหมีซ่ ิ่นตีนแดงของชุมชนมีความสามารถในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผู้ทมี่ ีความรู้และฝีมอื ในการทอผ้าเพื่อสืบ
ทอดรุ่นต่อรุ่น ส่วนความพึงพอใจน้อยทีส่ ุดจากการใช้งานสื่อโฆษณา คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับผู้รบั และความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการใช้งาน สือ่ สังคมออนไลน์ นั้นยังพบ
ปัญหาในบางกลุ่ม เนือ่ งจากบางกลุม่ ไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยส่วนมากชุมชน
ทอผ้าไม่ได้ ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จึงทาให้มีความชานาญในการใช้งานค่อนข้างน้อย
2. จากผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่าผู้ใช้งานสื่อใน 5 จังหวัดอีสานใต้ยังไม่ชานาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบางกลุ่มไม่ใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด คือ ความ
สะดวกในการเข้าถึงสือ่ เนื่องจากจะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ เบญจมาศ มี
ศรี (2561) ได้กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้สารสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพมิ พ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 16.2
5.3 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ ออกแบบสื่อ ประชาสั ม พั นธ์ ที่ มี เ นื้ อหาสอดคล้อ งกั บ ความต้ องการของผู้บ ริโ ภคทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้
2. ผู้ที่ส นใจและนัก วิจัยตลอดจนนัก วิชาการสามารถนาผลของการวิจัยไปประยุก ต์ใช้ห รือต่อยอดใน
งานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ได้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการกาหนดนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มี
บรรจุภัณฑ์และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้
5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มจานวนตัวอย่างผู้ประกอบการที่นามาการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มี
ในปัจจุบันให้ขึ้นเพื่อข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
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2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านเนื้อหาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือกับลูกค้าชาวไทย
และชาวต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
3. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใน
ตัวตนและรักษาองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
สาหรับการศึกษาในครั้งถัดไป ควรจัดฝึกอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่าง
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นายกสมาคมผ้าไหมอาเภอปักธงชัย และผู้จดั การศูนย์สินค้าชุมชน จ.นครราชสีมา

ส่วนแสดงระยะการเจริญเติบโตของตัวไหม ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย

แม่ตาไหมนาโพธิ์ จ.บุรีรมั ย์

ศูนย์หัตถกรรมพืน้ บ้านอาเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรมั ย์

วรรณาไหมไทย จ.บุรรี ัมย์

กลุ่มตรีทอผ้าไหมบ้านตาลอง

บ้านไหมทองสะเร็นเกี่ยวกับ“ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนฅนกับไหม” จ.สุรินทร์

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอีสานใต้และผ้าไหม
รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า
อดีตอาจารย์ประจาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ภาควิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต
สาชาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการตลาด
อาจารย์กิตติคุณ บุญเกตุ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ภาคผนวก ง
ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถาม

1. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ไหม
จากการนาข้อคาถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาประเมินความสอดคล้อง พบว่า
ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมปิ ัญญาการทอผ้าอีสานใต้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
แบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
เฉลี่ย
สรุปผล
ข้อที่
1
2
3
1
0
+1
+1
2
0.67
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
3
0
+1
+1
2
0.67
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
6
+1
0
+1
2
0.67
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
8
0
+1
+1
2
0.67
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
10
+1
0
+1
2
0.67
ใช้ได้
11
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
12
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
13
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
14
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
15
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
16
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
17
0
+1
+1
2
0.67
ใช้ได้
18
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
19
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
20
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
รวม
16
18
20
54
18.00
เฉลี่ย
0.8
0.9
+1
2.7
0.90
ใช้ได้

1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ความต้องการจาเป็นด้าน
เนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหาของท่านทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตารางที่ 1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส่วนที่ 2 เรื่อง ความต้องการ
จาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
แบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
เฉลี่ย
สรุปผล
ข้อที่
1
2
3
1
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
3
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
6
+1
+0
+1
2
0.67
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
8
+0
+1
+1
2
0.67
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
10
+1
+0
+1
2
0.67
ใช้ได้
11
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
12
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
13
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
14
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
15
+1
+1
+1
3
1.00
ใช้ได้
รวม
14
13
15
42
14
เฉลี่ย
0.93
0.87
1.00
2.80
0.93
ใช้ได้
จากตารางที่ 4.2 พบว่ าข้อ คาถามส่ว นที่ 2 ข้อ มู ล ความต้อ งการจ าเป็น ด้านเนื้ อหาของท่ า นที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทั้ง 15 ข้อ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความต้องการจาเป็นด้านเนื้อหา

ของลูก ค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมื อ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นด้าน
เนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ส่วนที่ 3 การรับข่าวสารดิจทิ ัล
ตารางที่ 1.3 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส่วนที่ 3 เรื่อง ความต้องการ
จาเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
แบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
เฉลี่ย
สรุปผล
ข้อที่
1
2
3
1
1
0
1
2
0.67
ใช้ได้
2
0
1
1
2
0.67
ใช้ได้
3
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
4
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
5
1
1
0
2
0.67
ใช้ได้
6
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
7
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
8
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
9
1
1
1
3
1.00
ใช้ได้
10
1
0
1
2
0.67
ใช้ได้
รวม
9
8
9
26
9
เฉลี่ย
0.90
0.80
0.90
2.60
0.87
ใช้ได้
จากตารางที่ 4.3 พบว่ าข้อ คาถามส่ว นที่ 2 ข้อ มู ล ความต้อ งการจ าเป็น ด้านเนื้ อหาของท่ า นที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทั้ง 15 ข้อ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล
แบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรกั ษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ข้อที่ 2
เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม

ภาคผนวก จ
เอกสารรับรองการนาเสนอผลงานวิจัย

ประวัติคณะผู้วิจัย
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. DRUSAWIN VONGPRAMATE
2.เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3319900021292
3.ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์439ถ. จิระ ต.ในเมืองอ.
เมืองจ.บุรรี ัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 130, 137
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-7540228
E-mail address : drusawin.vp@bru.ac.th
5.ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2548
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ :
สาขาวิชาการ การประมวลผลเชิงตัวเลข (Numerical Computing)
7.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1) โครงการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาดีสครีตและโครงสร้าง เรื่อง ออโตมาตาโดย
ใช้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สาหรับนักศึกษาปีที่ 2 ตาแหน่ง นักวิจัย(วิจัยคนเดียว) เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556
2) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชนเทศบาลตาบลเมืองแก อ.สตึก จ.
บุรรี ัมย์ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (ร่วมวิจัย 2 คน)เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.
2557

3) โครงการวิจัยการพัฒนาชั้นข้อมูลสาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ ตาแหน่ง นักวิจัย
(วิจัยคนเดียว) เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558
4) ภูมิปัญญาการมัดหมี่กบั การก่อรูปของลาย ตาแหน่ง นักวิจัย(ร่วมวิจัย 3 คน) เสนอต่อ โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2559
5) การพัฒนากริ่งประตูรักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ สาหรับที่พัก นาเสนอใน
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561
6) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยนิวรอน นาเสนอในงาน
“โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
8. บทความวิชาการ
1) ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ เกษมณี มูลเมือง และนุสบา มาศรักษา. ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองใน
อากาศ ผ่านเว็บบราวเซอร์ ด้วย Raspberry Pi B+.การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยรและ
นวัตกรรม" ครัง้ ที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม
2) สาคัญ ฮ่อบรรทัด สมบัติ ประจญศานต์ ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์. การวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของ
ลายมัดหมี่โดยใช้เทคนิคการค้นแบบหมีล่ วด. Science Technology and Environment.สาขาวิทยาศาสตร์
และพันธุวิศวกรรม.การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55. หน้า 1-10.
3) อรรถพล คานศรี , ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์. ระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์. .การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยรและนวัตกรรม" ครัง้ ที่ 4. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสารคาม
4) ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ สาคัญ ฮ่อบรรทัด สมบัติ ประจญศานต์. การพัฒนาโปรแกรมจาลองสาหรับ
การทอผ้าไหมมัดหมี่แบบหมีล่ วด จากการถอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดบุรรี ัมย์ . วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 26 ฉบับที่ 7 2561. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .หน้า 1264-1272

ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานที่สังกัด
โทรศัพท์
อีเมล

พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรมั ย์ 31000
089-711-9578/044-613-696
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ผลงานวิจัย/บทความวิจัย
งานวิจัย
ผู้วิจัยโครงการวิจัย :
1. ศึกษาและพัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง
และปราสาทเมืองต่า ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทีส่ ่งเสริมความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติและ
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
เลขทีส่ ัญญา 64/3/2556
2. การพัฒนาคูม่ ือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
เลขทีส่ ัญญา 90/2559
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
อาเซียน
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ เลขทีส่ ัญญา 02/2560

4. Pros and Cons of Technology Implementation in EFL Classroom Perceived by Digital
Natives
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
5. Experienced Translators’ Tips and Tricks for Using Online Tools in Thai-English
Abstract Translation
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัย :
6. การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่สง่ เสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติและอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
เลขทีส่ ัญญา 64/2556
7. การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
เลขทีส่ ัญญา 49/2557
8. การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
เลขทีส่ ัญญา 49-1/2557
9. การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนสาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ วนอุทยานภูเ ขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขทีส่ ัญญา สกอ. ฐ 2-1/2557
10. Needs Analysis of Teacher Candidates for TOEIC Preparation Short-Course Instruction
at Buriram Rajabhat University
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
11. Effect of TOEIC Short-Course Instruction of Buriram Rajabhat University Language
Center on Teacher Candidates
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
12. พัฒนานวัตกรรมการสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
เลขทีส่ ัญญา 75/2561
13. Needs Analysis for English Communicative Innovation of Buriram United Megastore
Personnel
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว

บทความ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24
พฤศจิกายน 2559 ฉบับพิเศษ ประจาปี 2559 The Employment of Phonetic Exercises to
Improve English Major Students’ Pronunciation หน้า 203-216
2. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 13 The 13th Inter- University Cooperation Program เรื่อง “เครือข่ายความรูเ้ พื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย” “ASIAN Community
Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental
Stability” ระหว่างวันที่ 8 – 12กรกฎาคม 2560 ณ University of Miyazaki ประเทศญีป่ ุ่น
เรื่อง Development of Local Innovation for Promoting English Use of Local Vendors’ at
KhaoKradong Volcano Forest Park in Buriram Province
3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการแปลและการล่าม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2560) การพัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้วยการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่า จังหวัดบุรีรัมย์
4. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในBRICC Festival 2018 “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” The 2ndBuriramRajabhat International Conference and
Cultural Festival 2018 (BRICC Festival) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง Needs Analysis of Teacher Candidates for TOEIC Preparation ShortCourse Instruction at Buriram Rajabhat University
5. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ใน RLCS 2018 International Conference Researching
Language, Culture, and Society ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง Development of Learner-Centered Instructional Model in the English for ASEAN
Course for Business English Majors of Buriram Rajabhat University
6. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ใน RLCS 2018 International Conference Researching
Language, Culture, and Society ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง Effect of TOEIC Short-Course Instruction of Buriram Rajabhat University Language
Center on Teacher Candidates
7. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1st HUSOC Symposium 2018) ระหว่าง
วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
เรื่อง Needs Analysis of Tourism Personnel for English Communicative Innovation in

Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Sub-district, Muang District, Buriram
Province
8. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd National and
International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II: Critical
Innovation ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรือ่ ง Pros and Cons of Technology Implementation in EFL
Classroom Perceived by Digital Natives
9. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st HUNIC Conference
2018 “Human-Societies: Innovate Locally, Impact Globally through the King’s
Philosophy” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง Needs
Analysis for English Communicative Innovation of Buriram United Megastore
Personnel
10. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1stRajamangalaSurin
International Conference 2018 “Academic Network Bridge through Research” ระหว่าง
วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง
Experienced Translators’ Tips and Tricks for Using Online Tools in Thai-English
Abstract Translation
11. พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2018). การ พัฒนาคู่มอื การแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์. The Golden Teak: Humanity and Social
Science Journal, 24(Special), 12-21.
12. พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2018). การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. Humanities and Social Sciences Journal,
Ubon Ratchathani Rajabhat University, 9(2), 257-271.
หนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
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4. การเขียนเบื้องต้น Basic Writing (1551401)

ประสบการณ์การทางานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
2. ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป สานักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
3. Coursera Mentor 2559 – ปัจจุบัน
4. ผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2557- ปัจจุบัน
5. นักแปล ศูนย์การแปลและการล่าม สานักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ พ.ศ.
2560-ปัจจุบัน
6. นักแปล ศูนย์การแปล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ พ.ศ.
2560-ปัจจุบัน
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