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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ รวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตใน
หัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ โดยสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนทั่วไป และชุมชนทอผ้าไหม ใน 5 
จังหวัดวัฒนธรรมร่วมอีสานใต้ จ านวน 386 คน ซึ่งได้มากจากการค านวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรของครอนบาค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสาน
ใต้ในรูปแบบดิจิทัลที่พัฒนาข้ึนจากภูมิปัญญาการทอผา้ไหมและความต้องการจ าเป็นเนื้อหาของผู้ผลิต
ผ้าไหม ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.81, . .S D = 0.81)  และผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานยังไม่ช านาญ
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบางกลุ่มไม่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to know the need for content of Thai and foreign 
customers towards hand-woven silk products, combine and summarize the wisdom 
of silk weaving, life in craftsmanship and the pattern that is the identity of the 
Southern Isan culture by creating creative media in the conservation of silk weaving 
wisdom, study satisfaction and the problem of using advertising media culture on 
social media of the general public and the silk weaving community in 5 northeastern 
communal cultures, 386 people which is much calculated from the sample size from 
Cronbach's formula. The tools used in the research are the digital media of silk 
weaving Isan culture developed from the need for the content of silk manufacturer,  
Thai and foreign customers and The questionnaire is a 5-level metric model. The 
statistics used are mean and standard deviation. The results of the study showed 
that the sample group had the level of satisfaction in using advertising media in the 
northeast silk weaving culture on social media at a high level ( x = 3.81, . .S D = 0.81)  
and the results of the study of the problem of usage found that users are not 
proficient in internet usage And some groups do not use social media. 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

อุตสาหกรรมไหมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อ เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสนพระทัยในกิจการทอผ้าพื้นเมือง  และทรงให้
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ไหมก็เป็นสินค้าไหมที่มีโอกาสทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกิดจากอุตสาหกรรมไหม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมไหม ศักยภาพของผ้าไหมไทยตลอดจนโอกาสในการสร้างองค์ความรู้
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดด้านพัฒนาอุตสาหกรรมผา้ไหม
ให้เติบโตและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของภาคเหนือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทงานหัตถกรรม
สิ่งทอที่สร้างช่ือเสียงให้แก่กลุ่มจังหวัดและประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนเกิด
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากนั้นจึงเกิดการจัดต้ังเป็นกลุ่มงานหัตถกรรม เป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่ง
ทอออกจ าหน่ายไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรัฐบาลมีนโยบาลส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
โครงการ”หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ชุมชนให้เข็มแข็ง พึงตนเองได้ โดยมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน
มาพัฒนา สร้างรายได้และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน มีคุณค่า มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มี
ช่ือเสียงเรื่องผา้ไหมของประเทศไทย เนื่องจากประวัติและการสั่งสมภูมิปัญญาจากบรรพบุรษุมาอย่างยาวนาน และ
ได้รับการส่งเสริมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2449 การทอผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ส่งผู้เช่ียวชาญชาวญี่ปุ่นมาให้ค าแนะน า และในปี พ.ศ. 2530 มีชาวบ้านหนองโก
เดินทางไปถวายผ้าไหมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถที่พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัด
สกลนคร ทรงช่ืนชมในความงดงาม และทรงพระราชทานเงินให้เป็นค่าผ้าไหม สร้างความปลาบปลื้มใจ น ามาซึ่ง
การรวมกลุ่มช่ือว่า กลุ่มทอผ้าหนองโก อ าเภอนาโพธ์ิ จนกลายเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
ผ้าไหมเป็นอย่างมาก สร้างรายได้อย่างมากมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการท าเกษตรกรรม เป็นชุมชนต้นแบบใน
การกระจายเทคนิคและวิธีการจนเกิดชุมชนทอผ้ากลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัด อย่างไรก็ตามสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้ง
ไหมและฝ้ายไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง อาจมีแนวโน้มสูญหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปอันเกิดจากการรบัวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่วิถีชีวิตมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้พฤติกรรมการสวมใสใ่นยุคปัจจบุัน
ไม่สอดคล้องกับผ้าไหมมัดหมี่ที่มีภาพลักษณ์ผ้านุ่งผ้าถุงส าหรับผู้เฒ่าผู้แก่ อีกทั้งขาดความหลากหลายของลวดลาย 
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ซึ่งมีงานวิจัยที่ช้ีชัดว่าความหลากหลายด้านลวดลายมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญ แต่
สถานการณ์การผลิตกลับไม่เอื้อต่อกระแสนิยมผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายโบราณที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค นักวิจัยส่วนหนึ่งพยายามเติมเต็มจุดอ่อนที่
ส าคัญด้วยการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความหลากหลาย การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูป การ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

ได้มีการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมทอมือ  การย้อมสีผ้าไหมทอมือ การแปรรูปผ้าไหมทอมือ การออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ การยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หากแต่ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมทอมือ และความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน เพื่อ

ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และเพื่อ

เสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทย

และชาวต่างชาติ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านอาทิ ได้ทราบเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ทอมือที่มีในปัจจุบัน ได้ทราบความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ ได้แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับ

ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไป

ใช้ในการออกแบบผลติภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติได้ 

จากปัญหาดังกล่าวกับแนวคิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการส่งเสริมการตลาดในยุคปัจจุบัน 

ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้แนวโน้มการบริโภคของ Francesco Morace 

จากศูนย์วิจัย Future Concept Lab ซึ่งเป็นแหล่งของการคิดและการปฏิบัติทางการตลาดรูปแบบใหม่ ประยุกต์

กับสื่อสังคมออนไลน์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อที่ได้สามารถเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหากระชับ กระตุ้นความตะ

หนักในภูมิหลังของผลิตภัณฑ์ สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาด แสดงผลได้ดีบน

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์พกพา อาทิ สมาร์ทโฟน แทบเล็ท เป็นต้น  

ผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยในครั้งนี้จะแนวทางในการก าหนดนโนบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ตรงกับ

ความต้องการของตลาด และได้สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและอัตลักษณ์การทอผ้าของ

วัฒนธรรมอีสานใต้ เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและผู้ที่ สนใจผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัลพัฒนาข้ึน อีกทั้ง

ส่งเสริมการตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมบนสื่อสังคมออนไลน์  
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1.2 วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการ 

 1.2.1 เพื่อทราบความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมทอมือ 

1.2.2 เพื่อรวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผา้ไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของ

วัฒนธรรมอีสานใต้ 

1.2.3 เพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

1.2.4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย          

1.3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจ านวน 400 คน และชาวต่างชาติจ านวน 400 คน โดยเลือกจาก

การสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ 

และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย์ 

2) กลุ่มตัวอย่างในการชมสื่อเป็นประชาชนในชุมชนจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้าน

หนองตราดน้อย อ.เมือง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอนาโพธ์ิ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ.สตึก และกลุ่มทอผ้า

ไหมบ้านสนวน อ.ห้วยราช ไม่น้อยว่า 100 คน และผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 1) ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูที่รวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตใน

หัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

2) ในการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจาก

สื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จ านวน 30 ตัวอย่าง โดย

เลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง  

3) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผา้อีสานใต้ และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม แบ่งเป็นเนื้อหาด้านภูมิ

ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ หัตถศิลป์แปรรูปในวิถี และการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
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ผ้าไหม รวม 3 เรื่อง น าเสนอในรูปแบบภาษาไทยประกอบค าบรรยายภาษาอังกฤษ โดยเลือกจากการสุ่มแบบ

เจาะจง 

1.3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.4.1 ความต้องการจ าเป็นด้านเนือ้หา หมายถึง ความต้องการเกี่ยวกบัเนื้อหาทีป่รากฏในสือ่โฆษณาใน
นิตยสาร เวป เฟซบุก๊ บรรจุภัณฑ์ แผ่นพบั และ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ  

1.4.2 ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ หมายถึง  ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ และเข้าชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรรีัมย์ และงานแสดง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจงัหวัดบรุรีัมย์ 

1.4.3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีท่ าจากผ้าไหมที่ใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมคือทอ
ด้วยแรงงานคนโดยไม่ใช้เครื่องจกัร  

1.4.4  เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมอื หมายถึง เนือ้หาเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทีป่รากฏ
ในสื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ และ ป้ายโฆษณา เป็นต้น  
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ประโยชน์ที่เกิดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

  1) เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ที่ถูกต้อง 

  2) ได้ทราบเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน 

  3) ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติได้ 

  4) เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจยั่งยังยืนโดยยึดหลักแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับ

การยกระดับสินค้าชุมชน 

  5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมที่มีบรรจุภัณฑ์และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้ 

  6) เกิดความหวงแหนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  7) สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและอัตลักษ์ของวัฒนธรรมการทอผ้าอีสานใต้ 
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1.4.2 ประโยชน์ด้านวิชาการ 

  1) ผู้ที่สนใจและนักวิจัยตลอดจนนักวิชาการสามารถน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอด

ในงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ได้ 

  2) บริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกภาคผ่าย ก่อให้เกิดฐานข้อมูลวิชาการ 

 1.4.3 การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 

 

ผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ 
ผู้บริโภค เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ที่ถูกต้อง 

สามารถเลือกช้ือสินค้าได้ตรงความต้องการ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าชุมชน 

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ชุมชน เกิดความหวงแหนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและอัตลกัษ์ของวัฒนธรรม
การทอผ้าอีสานใต้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์หัตถกรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพานิชย์ 
ศูนย์ OTOP เป็นต้น 

ได้สื่อโฆษณาดิจิทัลเพื่อน าเสนอในโอกาศที่เหมาะสม เช่น การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดงอัตลักษ์ของวัฒนธรรมการทอ
ผ้าอีสานใต้ การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดสนิค้าแปรรปูจากผ้า
ไหม เป็นต้น 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาผ๎าทอไทย แบํงออกเป็น 3 แนวทาง 1) การสร๎างกลุํมผู๎ถํายทอดและกลุํมผู๎
สืบทอดให๎มากขึ้น ทั้งกลุํมผู๎ใหญํ และเยาวชน 2) การเพิ่มชํองทางในการสืบทอดผํานหนํวยงานภาครัฐ และชุมชน 
ทั้งนี้ต๎องมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบและบูรณาการกับทุกภาคสํวน3) การสืบทอดด๎านเนื้อหาภูมิปัญญา 
ด๎วยการบรรจุเนื้อหาภูมิปัญญาอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปูองกันการสูญหายไปพร๎อมตัวผู๎ถํายทอด  (อา
รีวรรณ หัสดิน, 2559) 
 
2.1 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 
การสื่อสารข๎อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่เกี่ยวข๎องกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เชํน บริการ IRC 
(Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicmail หรือ 
Email) และเว็บบอร์ด(Webboard) จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข๎อมลูในชีวิตประจ าวันถึงกันและกัน
ด๎วยการใช๎สื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ จารุวัจน์ สองเมือง (2554) กลําววํา เครือขํายสังคมเครือขํายสังคม
ออนไลน์เครือขํายมิตรภาพกลุํมสงัคมออนไลน์เป็นต๎นเป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2 (WEB 
2.0) กํอให๎เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางกลุํมคนที่รวมกันบนเครือขํายอินเตอร์เน็ตซึ่งมีโครงสร๎างความสัมพันธ์
ทางสังคมตามทฤษฏีเครือขําย (Network theory) คือประกอบด๎วยสํวนที่เป็นจุด (Node) และสํวนของ
ความสัมพันธ์ (Ties หรือ Relationship) ทั้งนี้จุด (Node) เปรียบเสมือนคน ๆ หนึ่งในระบบเครือขํายที่อาจจะมี
ลักษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับคนอื่น ๆ ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือขํายออนไลน์จะเรียกวํา Social 
contacts สอดคล๎องกับ Pallis, G, (2011) ที่อธิบายถึงลักษณะเครือขํายสังคมออนไลน์วําเป็นศูนย์กลางในการให๎
บุคคลที่จะสร๎างความสัมพันธ์กับบุคลอื่นเชํนเพื่อนเพื่อนรํวมงานผู๎ใช๎แตํละคนเช่ือมตํอกับรายช่ือของผู๎อื่นโดยการ
แชร์ตํอ ๆ กันไปและเป็นที่รวมของเครื่องมือหลากหลายที่สร๎างความรู๎สึกของความเป็นชุมชนอยํางไมํเป็นทางการ
และด๎วยความสมัคร และ Safko and Brake (2009) สื่อสังคมออนไลน์ คือ เครื่องมือออนไลน์ที่ชํวยให๎ผู๎ใช๎งาน
อินเทอร์เน็ตสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในเรื่องกิจกรรมกิจวัตรและพฤติกรรมตําง ๆ ระหวํางผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ต
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ด๎วยกันที่มารวมกลุํมกันในแบบออนไลน์เพือ่ที่จะแบํงปันข๎อมูลความรู๎ประสบการณ์ความต๎องการสํวนลึกและความ
คิดเห็นโดยการสร๎างเนื้อหาในรูปแบบของข๎อความรูปภาพวีดีโอและเสียงเพื่อติดตํอทางธุรกิจ 

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่สามารถกระจายข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็วในเวลาอันสั้น อีกทั้งสามารถเข๎าถึงได๎
งําย สามารถโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอสินค๎า อีกทั้งยังเป็นจุด
ติดตํอที่ส าคัญระหวํางเจ๎าของผลิตภัณฑ์และผู๎บริโภค (จงจินต จิตร์แจ๎ง ,2552) ผู๎บริโภคมีการรับรู๎คุณภาพของ
สินค๎า การเช่ือมโยงสิ่งตําง ๆ กับสินค๎า ความภักดีในสินค๎าในเชิงบวก ก็จะมีการรับรู๎คุณคําสินค๎าออนไลน์ใน
ระดับสูงด๎วย (ชัยนันท์ เพ็ชรอาไพ, 2552) สอดคล๎องกับ วัชรี กาเซ็นติมะ (2553) ศึกษาเรื่อง การรับรู๎ตํอสื่อ
โฆษณาออนไลน์บนเว็บเครือขํายทางสังคม Facebook ใช๎กลุํมตัวอยํางจากสมาชิก Facebook ในประเทศไทย
จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมคือ แบบสอบถาม พบวํา การรับรู๎สื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บเครือขําย
ทางสังคม Facebook โดยมีพฤติกรรมการบริโภคสินค๎าหรือบริการหลังจากได๎ชมโฆษณา  

ผู้วิจัยจึงเลือกสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระจายข้อมูลของงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 2.1.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 

 อินเทอร์เน็ต ถือได๎วําเป็นชํองทางในการสื่อสาร การรับรู๎ขําวสาร ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และ
กระจายข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว เนื่องจากเข๎าถึงได๎ทุกที่ทั่วโลก และสามารถใช๎งานได๎ตลอดเวลา เครือขําย
คอมพิวเตอร์นี้มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งการส ารองข๎อมูลก็มีอยํางสม่ าเสมอ จึงเป็นที่นิยมในการน าไปประยุกต์ใช๎
กับงานที่หลากหลาย  ข๎อมูลของงานอนุรักษ์ถือเป็นข๎อมูลที่มีความส าคัญเป็นอยํางมาก และเล็งเห็นศักยภาพของ
อินเทอร์เน็ต จึงได๎เลือกเก็บข๎อมูลลงบนระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต ดังรายงานการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูทํองเที่ยวของตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปฐมภรณ์ จันทร์แก๎ว ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ของ มารียัม เจ๏ะเต๏ะ (2556) พบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทุกวัน จากโทรทัศน์ คิดเป็นร๎อยละ 75.5 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต 
คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และ คํูมือ/หนังสือ คิดเป็นร๎อยละ 25.2 และ ปิยนุช พุธรัตน์ (2545) ได๎ศึกษาการสื่อสารกับ
การพัฒนาประชาคมตลาดน้ าตลิ่งชัน พบวํา การสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ สื่อ
อินเทอร์เน็ตถือวําหนึ่งในชํองทางที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล๎องกับ ธเนตร กิติพรพาณิชย์ กลําวใน อารีย์ นัยพินิจ 
และคณะ (2554) ได๎กลําววํา การเผยแพรํเรื่องราวของตลาดสามชุกได๎กว๎างขวางข้ึนในปัจจุบัน เพราะผู๎คนสนใจ
ศึกษาหาความรู๎จากอินเทอร์เน็ตกันมากข้ึน Thomas L. Friedman อ๎างถึงใน อารีย์ นัยพินิจ และ ธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร (2553) ได๎กลําวถึงพลังที่ 4 ใน การปรับตัวภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ วํา พลังของชุมชน
ออนไลน์ การเกิดข้ึนของบริษัทดอทคอม การมีบล็อกสํวนตัว การเกิดข้ึน ของยูทูบ เฟสบุ๏ค ท าให๎โลกของเรามี



8 
 
ชุมชนถือก าเนิดข้ึนมาใหมํคือ ชุมชนออนไลน์ และชุมชนออนไลน์นี่ เอง คือผู๎กุมอ านาจของโลกออนไลน์อยําง
แท๎จริง ซึงชุมชนเหลําน้ีอยูํบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสร๎างความสมานสามัคคีให๎เกิดข้ึน
แกํประชาคมโลกได๎ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบดิจิทัลช่วยให้เข้าถึงข้อมูล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ และเกิดการเผยแพร่และสืบทอด ไม่เลือนหายไป 
 
 2.1.3 การตลาด 

  มร.ฟราสเชสโก โมราเซ จากศูนย์วิจัย Future Concept Lab ได๎บรรยายในหัวข๎อ 
“Consumption and Behavior: Design and Fashion” สะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะการบริโภคของผู๎บริโภคใน
ปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าการตลาด เพื่อสร๎างแนวโน๎มการบริโภคของตลาดได๎ ประเด็นแนวโน๎ม
ใหมํการตลาด 6 ประการที่แยกยํอยตามพฤติกรรมการบริโภคสินค๎า มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1.31 การบริโภคเพื่อสรา๎งความมีสวํนรํวมกับสังคม (Convivial Shared Consumption) เป็น
ลักษณะการแบํงปันประสบการณ์ด๎วยการใช๎สินค๎า หรือบริการด๎วยเหตุผลต๎องการเป็นสวํนหนึ่งของสังคม และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งนักการตลาดจะต๎องออกแบบสินค๎า หรือบริการชํวยให๎ลูกค๎าสามารถปรับสมดุลระหวํางการ
เลือกสินค๎าเพื่อเข๎าสังคม และสะท๎อนความเป็นตัวของตัวเองให๎ได๎อยํางลงตัว ดังนั้นสื่อโฆษณาจะต๎องเกิดจาก
ความมีสํวนรํวมของชุมชน 

  2.1.3.2 การบริโภคจากความแตกตํางของประเภทสินค๎าจากกระบวนการผลิต (ArcheTypical 
Consumption) ปัจจุบันผู๎บริโภคต๎องการที่จะเข๎าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของสินค๎า ซึ่งจุดเดํนของการสื่อ
จ าเป็นต๎องสื่อให๎เห็นถึงกระบวนการผลิต ซึ่งแตํละท๎องที่จะมีความแตกตํางกัน โดยใช๎ “ความแตกตําง” เป็นจุด
ขายเป็นแนวคิดส าคัญในกรณีที่ต๎องการท าสินค๎าให๎เป็นแบรนด์ระดับโลก สามารถเข๎าถึงระดับท๎องถ่ิน 

  2.1.3.3 การบริโภคเพื่อได๎รับสิ่งที่ดีกวํา หรืออยูํในสภาพการที่ปลอดภัยผํานสินค๎า (Transitive 
Consumption) เป็นการใช๎สินค๎าจากเหตุผลที่ต๎องการทดแทนสิ่งที่ขาดไป ถึงแม๎วําสินค๎าที่ซื้อเป็นสินค๎าธรรมดาก็
ตาม อยํางเชํน การซื้อตุ๏กตา “คิตต้ี” หรือ “เทดดีแบลร์” เพื่อติดกระเป๋า เป็นต๎น 

  2.1.3.4 การบริโภคแบบย๎อนร าลึกความสุขครั้งอดีต (Consumption of the Vital Memory) 
ซึ่งถือวําเป็นแนวโน๎มใหมํในการท าการตลาดที่ดึงเอาความทรงจ าในอดีตมาผสมผสานกับความเป็นปัจจุบัน 
(Contemporary) โดยให๎ประวัติความเป็นมาของสินค๎าเป็นสิ่งที่สร๎างความมั่นใจ และความภักดีเป็นจุดขาย 
ตัวอยํางเชํน ความส าเร็จของ รถเตํา ของโฟล์คสวาเกน ฯลฯ 

  2.1.3.5 การบริโภคตามชํวงเวลา (Consumption for Occasion) ในปัจจุบันการมองตลาดจาก
ไลฟ์สไตล์จะไมํเพียงพอตํอการท าตลาด เพราะลูกค๎ามีความพิถีพิถันมากข้ึน การมองจากไลฟ์สไตล์เป็นการมองใน
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ภาพกว๎างเกินไป จะต๎องแยกยํอยไปตามวาระและโอกาสของการใช๎สินค๎า เพื่อสร๎าง “พฤติกรรมใหมํ-สรา๎งแนวโน๎ม
ใหมํ” ตัวอยํางความส าเร็จคือ บล็อกบลาสเตอร์ ที่ไมํได๎มองเพียงวําเป็นร๎านเชํา -ซื้อ วิดีโอ แตํมองวําโอกาสของ
ลูกค๎ากับกิจกรรมอื่น ๆ  อาทิ การรับประทานอาหาร ดังนั้น หากมีกิจกรรมนี้เสริมจะเป็นตัวสร๎างโอกาสและเทรนด์
ใหมํ ๆ 

  2.1.3.6 การบริโภคจากความต๎องการสบายและมีสุขภาพดี  ทั้งทางรํางกาย ที่อยูํอาศัย 
บรรยากาศ ชํวงเวลา (DecontrAtive Consumption) ซึ่งเป็นแนวโน๎มที่ส าคัญที่ท าให๎ สปา ได๎รับความนิยมใน
ปัจจุบัน 

 
 2.1.4 ภาพเคลื่อนไหว 
  ภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน เป็นศาสตร์แหํงศิลปะแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับความเคลื่อนไหว 
ซึ่งมนุษย์ได๎คิดค๎นและพัฒนาข้ึนมาเป็นล าดับ ค าวํา แอนิเมชัน มาจากรากศัพท์ภาษาละติน “Animare” มี
ความหมายวําการท าให๎มีชีวิต (Paul Wells , 1998) และความหมายโดยรวมในปัจจุบันนั้น มีความหมายวํา
ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากกระบวนการแสดงภาพอยํางตํอเนื่องของชุดภาพน่ิงแบบสองมิติ (2D) หรือเกิดจากการท า
ให๎วัตถุใดๆ เปลี่ยนต าแหนํง หรือเคลื่อนที่ด๎วยรูปแบบตํางๆ โดยอาศัยหลักการทางชีววิทยาที่เรียกวํา “ความ
ตํอเนื่องของการมองเห็น” ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ได๎อธิบายหลักการนี้วํา เป็นการน าภาพนิ่งมา
เรียงล าดับ และแสดงผลอยํางตํอเนื่องด๎วยความเร็วสูงท าให๎ดวงตาของคนเรามองเห็นภาพที่แสดงอยํางตํอเนื่อง
เกิดภาพในลักษณะติดตา เรตินาจะท าหน๎าที่เก็บภาพเกําไว๎ในระยะ เวลาสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพ
ใหมํแทรกเข๎ามาในระยะเวลาดังกลําว สมองของคนเราจะประมวลผลภาพเกําและภาพใหมํเช่ือมโยงภาพทั้งสอง
เข๎าด๎วยกัน ท าให๎ดูเหมือนวําภาพน่ิงเหลําน้ันมีการเคลื่อนไหวอยํางมีชีวิตชีวา 
  สรชัย ชวรางกูร และคณะ (2558) ได๎ท าการวิเคราะห์เชิงส ารวจ พบวํา องค์ประกอบหลักของ
พื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  2.1.4.1 พื้นฐานทางศิลปะ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ พบวําในการสร๎างสรรค์งาน 3 มิติ ที่ดีนั้นจ าเป็นต๎องใช๎
หลักการทางศิลปะเข๎ามาเกี่ยวข๎องในแงํของการประยุกต์ใช๎ทั้งด๎านทักษะทัศนศิลป์และทักษะการออกแบบ รวมทั้ง
ความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะเข๎ามาเกี่ยวข๎อง สอดคล๎องกับ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2552) ที่ได๎กลําวถึงพื้นฐานทาง
ศิลปะไว๎วํา ในการปฏิบัติงานทางด๎านคอมพิวเตอร์ 3 มิตินั้น การใช๎งานโปรแกรมเป็นทักษะเพียงสํวนหนึ่งเทํานั้น 
โดยที่พื้นฐานทางศิลปะยังมีความจ าเป็นเพื่อให๎เกิดมุมมองที่นําสนใจและมีองค์ประกอบศิลป์ซึ่งพื้นฐานทางศิลปะ
ท าให๎เกิดทักษะความช านาญ ความคิดสร๎างสรรค์ จินตนาการ และสามารถน าศิลปะไปพัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ 
ไดอ๎ยํางเหมาะสม 
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  2.1.4.2 พื้นฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์พบวําในการปฏิบัติงานทางด๎านคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินั้น ผู๎เรียนจ าเป็นต๎องมีพื้นฐานความเข๎าใจเกี่ยวกับความซับซ๎อนเชิงมิติ หรือจ าเป็น
ความสามารถทางด๎านการนึกภาพมิติสัมพันธ์เป็นพื้นฐานส าหรับการท างานทางด๎านคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ ล๎วน สายยศ (2543) ได๎กลําวถึง สมรรถภาพทางสมองด๎านมิติสัมพันธ์วําเป็นการมองเห็นอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎รับรู๎ทั้งขนาด รูปรําง สีและการเคลื่อนไหว การมองเห็นและการแปลภาพได๎อยํางรวดเร็วและ
ถูกต๎อง จึงเป็นเขาวน์ปัญญาสํวนหนึ่งของมนุษย์ที่ชํวยแก๎ไขปัญหาตํางๆ ได๎อยํางมีความสุข ซึ่งในชีวิตจริงรอบๆ ตัว
เราจะเต็มไปด๎วยภาพลักษณะตํางๆ ที่มีขนาด รูปรําง และทิศทางเปลี่ยนแปลงท าให๎สร๎าง ปัญหาในการแปล
ความหมายภาพเหลํานั้น และสอดคล๎องกับ สุจินต์ มั่นยืน (2534) ที่กลําววํา ความสามารถด๎านมิติ สัมพันธ์นี้มี
คุณคํามากในวิชาเรขาคณิต วาดเขียน แผนที่ และการฝีมือ และในชีวิตจริงสํงผลให๎เป็นนักออกแบบเขียนแปลน 
วิศวกร สถาปนิก นักวางผังมือ ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเหลําน้ีล๎วนเกี่ยวข๎องกับการใช๎งานคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทั้งสิ้น 

2.1.4.3 พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะ 
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ พบวําคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ มีลักษณะเป็นการประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อสร๎างสรรค์งานภาพกราฟิก ซึ่งจ าเป็นต๎องมี
ความรู๎พื้นฐานทางด๎านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน ซึ่งสอดคล๎องกับ ฐาปนีย์ แสง
สวําง (2547) กลําววําความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความรู๎ความเข๎าใจ 
ทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต๎นเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการเพิ่มพูนความรู๎
ทางด๎านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎เป็นทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได๎เนื่องจากคอมพิวเตอร์ 3 มิตินี้ใช๎คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช๎งานออกแบบ
ภาพกราฟิก 
  2.1.4.4 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานที่มีผลตํอทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ พบวํา ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ต๎องน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข๎ามาเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตลอดเวลา รวมทั้งการท างานทางด๎านคอมพิวเตอร์ด๎วย ซึ่ง
สอดคล๎องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ที่กลําววําปัจจุบันชีวิตความเป็นอยูํของมนุษย์ต๎องพึ่งพาอาศัย
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 จึงจะท าให๎การเรียนการสอนในการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหวมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

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 เป็นความต๎องการข้ันพื้นฐานอันดับแรก 
โดยเป็นความต๎องการเพื่อการด ารงชีวิตอยูํของมนุษย์ หากไมํได๎รับการตอบสนองจะมีความรู๎สึกตึงเครียดอยูํ
ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เชํน ความต๎องการอากาศหายใจ อาหาร น้ า ยารักษาโรค เครื่องนุํงหํม การ
ขับถําย ความต๎องการเรื่องเพศ การพักผํอนนอนหลับ ที่อยูํอาศัย เป็นต๎น 2) ความต๎องการทางด๎านจิตใจ หรือ 
ความต๎องการในระดับสูง หรือ ความต๎องการทางด๎านจิตวิทยา หรือความต๎องการทุติยภูมิ เป็นความต๎องการที่สํวน
ใหญํเกิดข้ึนภายหลัง หลังจากความต๎องการทางรํางกายได๎รับการตอบสนองแล๎ว โดยเป็นความต๎องการที่เกิดจาก
ความรู๎ และการเรียนรู๎ประสบการณ์ การสนองตอบตํางๆ ก็เพื่อใหเ๎กิดความพึงพอใจ เป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่ง
ที่ไมํหยุดอยูํกับที่ (Dynamic) ไมํมีรากฐานจากความต๎องการทางรํางกาย แตํอาศัยกลไกทางสมองที่สั่งสมจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล๎อม วัฒนธรรม เป็นสํวนใหญํ ซึ่งแตํละบุคคลอาจเหมือนกันหรือตํางกันได๎ และ 3) ความ
ต๎องการทางสังคม เป็นความต๎องการทางจิตใจ แตํจะเน๎นหนักในด๎านความต๎องการที่จะด าเนินชีวิตให๎เป็นทีย่อมรบั
นับถือของคนอื่น หรือมีความเป็นอยูํดีกวําบุคคลอื่น เชํน ต๎องการความปลอดภัย ต๎องการได๎รับการยกยํองนับถือ 
ต๎องการความยอมรับในสังคม ต๎องการความก๎าวหน๎า เป็นต๎น สมิต สัชฌุกร (2542, หน๎า 10) ยังได๎กลําววํา ความ
ต๎องการ คือ การที่บุคคลเกิดการรับรู๎วําตนเองขาดสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจึงต๎องแสดงความสนใจ หรือ
พฤติกรรมในการแสวงหาสิ่งนั้นๆมาตอบสนองเพื่อให๎กลับเข๎าสูํภาวะความสมดุลในที่สุด โดยความต๎องการของ
บุคคลนั้นเกิดข้ึนอยูํเสมอไมํมีที่สิ้นสุด และเมื่อความต๎องการไดรับการตอบสนองแล๎ว จะไมํเป็นสิ่งที่จูงใจให๎เกิด
พฤติกรรมอีกตํอไป และความต๎องการของบุคคลจะเรียงลาดับความส าคัญโดยเริ่มจากความต๎องการข้ันพื้นฐานไป
จนถึงความต๎องการข้ันสูงสุด 
  ความต๎องการที่ถูกกระตุ๎นจะน าไปสูํพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค  โดยแสดงผลประโยชน์ที่
คาดคะเน  2  แบบคือ  ผลประโยชน์ที่แท๎จริงของผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ด๎านจิตใจและประสบการณ์ของ
ผู๎บริโภค  ซึ่งบุคคลสามารถตอบสนองความต๎องการได๎หลายวิธี  ตัวอยํางเชํน  ความต๎องการด๎านรํางกายที่เกิดจาก
ความหิวกระหาย  มนุษย์ก็จะคิดและกระท าการตอบสนองความต๎องการในทันที  เชํน  เกิดความหิวทันทีเมื่อได๎
กลิ่นอาหารและตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทันที  เป็นต๎น  การเรียนรู๎พื้นฐานความต๎องการผํานทฤษฎีความ
ต๎องการจึงเป็นสํวนส าคัญในการท าความเข๎าใจผู๎บริโภค  โดยที่เราสามารถเรียนรู๎ล าดับข้ันของความต๎องการและ
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สามารถประยุกต์ใช๎ทฤษฎีตําง ๆ ได๎ดังนี้ 1) ทฤษฎีล าดับข้ันความต๎องการ (Hierarchy  of  Needs  Theory)  
ของมาสโลว์  อับราฮัม  มาสโลว์  กลําวถึงสมมติฐานด๎านความต๎องการของมนุษย์วํา  บุคคลจะมีความต๎องการไมํ
สิ้นสุด  โดยเมื่อความต๎องการหนึ่งได๎รับการตอบสนองแล๎ว  ก็จะลดแรงขับตํอพฤติกรรมลง  และจะมีความ
ต๎องการในล าดับข้ันที่สูงข้ึน  โดยที่มาสโลว์ได๎แบํงล าดับข้ันความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น  5  ข้ันคือ  
ความต๎องการด๎านรํางกาย  ความต๎องการด๎านความปลอดภัย  ความต๎องการด๎านสังคม  ความต๎องการการยกยํอง  
และความต๎องการประสบความส าเร็จในชีวิต  โดยจัดล าดับความส าคัญจากระดับต่ าไปยังระดับสูง  โดยบุคคลจะ
แสวงหาความต๎องการระดับต่ ากํอน  เมื่อความต๎องการได๎รับการตอบสนองแล๎ว  บุคคลจะแสวงหาความต๎องการ
ในระดับที่สูงข้ึนตํอไป  ถ๎าความต๎องการในระดับต่ ายังไมํได๎รับการตอบสนอง  ความต๎องการนั้นจะยังคงอยูํ  
สามารถอธิบายรายละเอียดของความต๎องการในระดับตําง ๆ  ได๎ดังนี้ 
  ความต๎องการด๎านรํางกาย  (Physiological  Needs)  เป็นระดับของความต๎องการข้ันแรก  ซึ่ง
เป็นความต๎องการพื้นฐานและเป็นความต๎องการเพื่อให๎ชีวิตอยูํรอด  ประกอบด๎วย  อากาศ  น้ า  อาหาร  
เครื่องนุํงหํม  ที่อยูํอาศัย  ยารักษาโรถ  การพักผํอน  และความต๎องการทางเพศ   ซึ่งความต๎องการทั้งหมดนี้เป็น
ความต๎องการตามธรรมชาติของรํางกาย  ถ๎าความต๎องการเหลําน้ีได๎รับการตอบสนองอยํางเพียงพอแล๎ว  บุคคลจะ
มีความต๎องการในระดับสูงข้ึนตํอไป 
  ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย  (Safety  Needs)  จะเกิดข้ึนเมื่อความต๎องการทางด๎าน
รํางกายได๎รับการตอบสนองแล๎ว  ในข้ันน้ีบุคคลจะต๎องการความปลอดภัยและความมั่นคง  ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นให๎
เกิดพฤติกรรม  ความต๎องการความปลอดภัยทางกาย  เชํน  ความมีระเบียบ  ความมั่นคง  ความค๎ุมครอง  ความ
ต๎องการมีสุขภาพดี  ความต๎องการเหลํานั้นท าให๎เกิดสหภาพแรงงาน  ความต๎องการในบริการตําง ๆ มากมาย  
เชํน  การประกันชีวิต  การดูแลรักษาความปลอดภัย  การออมทรัพย์  การศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  เป็น
ต๎น 
  ความต๎องการทางสังคม  (Social  Needs)  เป็นความต๎องการด๎านความรักความอบอุํน  
มิตรภาพ  ความรู๎สึกที่ดีตํอกัน  การมีสํวนรํวม  และการยอมรับของสังคม  ความต๎องการด๎านสังคมกํอให๎เกิดการ
ซื้อ  เพื่อให๎สังคมยอมรับตนเอง  ตัวอยํางเชํน เครื่องแตํงกาย  เครื่องประดับ  สินค๎าแฟช่ันตําง ๆ  การเป็นสมาชิก
สโมสรหรือสมาคมตําง ๆ  เป็นต๎น 
  ความต๎องการการยกยํอง (Esteem  Needs)  เป็นความต๎องการที่เกิดจากแรงกระตุ๎นทั้งภายใน
และภายนอก  เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแกํตนเอง  ความต๎องการที่เกิดจากภายในจะสะท๎อนถึง
ความต๎องการของแตํละบุคคลเพื่อการยอมรับสํวนตัว  สํวนความต๎องการภายนอกจะเป็นความต๎องการเพื่อการยก
ยํอง  การมีช่ือเสียง  และการเคารพนับถือจากบุคคลอื่น 
  ความต๎องการปราบความส าเร็จในชีวิต (Self – actualization  Needs)  หรือความพึงพอใจ
สํวนตัว (Self – fulfillment)  เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองศักยภาพของตนด๎วยทุกสิ่งที่เขามี
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ความสามารถและมีความต๎องการจะเป็น  เชํน  ผู๎ที่เป็นหัวหน๎าพรรคการเมืองมีความสามารถและต๎องการจะเป็น
นายกรัฐมนตรี  นักกีฬาทีมชาติมีความสามารถและต๎องการเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก  เป็นต๎น 
  นอกจากความต๎องการ  5  ข้ันตอนข๎างต๎นแล๎ว  มาสโลว์ได๎จ าแนกความต๎องการอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ออกเป็นอีก  2  ชนิดคือ 1) ความต๎องการด๎านสุนทรียภาพ  (Aesthetic  Needs)  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
ที่ชอบความสวยงามและความรื่นรมย์ตําง ๆ เพื่อความผํอนคลายและสร๎างความสุขให๎ตนเอง  ซึ่งการรับรู๎ถึงความ
สวยงามหรือความสุนทรีย์ใด ๆ ของบุคคลจะมีความแตกตํางกันตามพื้นฐานของความคิดและวัฒนธรรมของบุคคล  
บุคคลยํอมเลือกสิ่งที่สามารถสร๎างสุนทรียภาพให๎แกํตนเองได๎มากกวํากํอนสิ่งที่สร๎างสุนทรียภาพได๎น๎อยกวํา และ 
2) ความต๎องการในการอยากรู๎อยากเห็น (Curiosity  Needs)  เราสามารถกลําวได๎วํา  มนุษย์เกิดมาพร๎อมกับ
ความอยากรู๎อยากเห็น  เชํน  เด็กเล็กจะสงสัยและแหยํน้ิวลงไปในรูคนดูรูปด๎านหนึ่งมักจะพลิกดูอีกด๎านหนึ่งด๎วย  
เป็นต๎น  ซึ่งการอยากรู๎อยากเห็นหรือความสงสัยจะกํอให๎เกิดการทดลองและการค๎นพบทฤษฎีมากมายที่มีคุณคํา  
ความอยากรู๎อยากเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติ  ความต๎องการอยากรู๎อยากเห็นจะสร๎างความจูงใจให๎พยายามเสาะหา
ความจริง  ซึ่งนักการตลาดสามารถใช๎หลักการของความอยากรู๎อยากเห็น  และการเสาะหาความจริงในการ
ประยุกต์ใช๎ทางการตลาดได๎ ผู๎บริโภคทุกคนมีความต๎องการ  ในขณะที่ความต๎องการบางอยํางเป็นความต๎องการ
พื้นฐานที่ติดตัวมาแตํก าเนิด  แตํงบางอยํางเกิดจากการเรียนรู๎เองหลังจากเติบโต  ความต๎องการที่ติดตัวมาแตํ
ก าเนิดเป็นความต๎องการเกี่ยวกับการตอบสนองตํอความต๎องการของรํางกายที่ประกอบด๎วยอาหาร  ที่อยูํอาศัย  
เครื่องนุํงหํม  ยารักษาโรค  ซึ่งเป็นความต๎องการเพือ่รักษาชีวิต  สํวนความต๎องการที่ผู๎บริโภคเรยีนรู๎เองภายหลงัคือ  
ความต๎องการที่เกิดจากสภาวะทางจิตวิทยาของผู๎บริโภคและจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  รวมถึงความต๎องการ
มีศักดิ์ศรี  ช่ือเสียง  ความรัก  ความพอใจ  อ านาจ  และความต๎องการเรียนรู๎ ดังภาพประกอบที่ 2.1 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2.1 ล าดับข้ันความต๎องการของมาสโลว์ 
ท่ีมา : https://sirikanya926.wordpress.com 
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 2.1.6 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด  
  วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ได๎กลําววํา การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่เกิดจาก
แหลํงข๎อมูลขําวสารนั่นก็คือธุรกจิ กระท าการสื่อขําวสารทางการตลาดไปยังผูบ๎รโิภคเพื่อจดุมุํงหมายในการโน๎มน๎าว
ชักจูงให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามที่ธุรกิจคาดหวังแสดง ให๎เห็นวําการสื่อสารการตลาด คือ 
องค์ประกอบหนึ่งของสํวนประสมทางการตลาดที่เรียกวําการสํงเสริมการตลาด (Promotion) นั่นเองและจัดวํา
เป็นการสื่อสารที่สร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน โดยค านึงถึงการรับรู๎ในสารจากการติดตํอสื่อสารที่มีความ
เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์ เสรี  วงษ์มณฑา (2558) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบของกระบวนการตลาดไว๎ดังนี้วํา 
กระบวนการตลาดเป็นการค๎นหาวํา ลูกค๎ากลุํมเปูาหมายต๎องการคุณคําอะไรจากสินค๎าและบริการ(Value 
Discovery) ซึ่งผู๎ท างานเกี่ยวข๎องกับการตลาดจะต๎องรู๎จักลูกค๎ากลุํมเปูาหมายอยํางลึกซึ้ง (Customer insights) 
ทั้งความต๎องการ ความปรารถนา ความคาดหวัง ความทะเยอทะยาน และแรงจูงใจในการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการ
การพัฒนาสินค๎าและบริการให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า (Value Development)    โดยจะต๎องมีการ
ค๎นคว๎าและวิจัย  (Research and Development—R&D) ที่เข๎มข๎น เพื่อพัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีจุดเดํน 
คุณประโยชน์และคุณคําที่ลูกค๎ากลุํมเปูาหมายพึงพอใจในการสํงมอบสินค๎าและบริการมีคุณคําให๎แกํลูกค๎า (Value 
Delivery) โดยพิจารณา 3  ชํองทาง ดังนี้ 1)   ชํองทางการสื่อสาร (Channel of   Communication) 2) 
ชํองทางการกระจายสินค๎า (Channel of   Distribution) และ 3) ชํองทางของการบริการ (Channel of 
Service)   
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จงจินต จิตร์แจ๎ง (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบผู๎บริโภคกับผู๎บริโภคบนเครือขํายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งาม โดยทาการเก็บข๎อมูลผํานแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุํมตัวอยําง 499 ชุด จากกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ที่มี
ประสบการณ์ซื้อเครื่องส าอางค์ผํานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบผู๎บริโภคกับผู๎บริโภค ตามหลักสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาณ ผลจากการศึกษาพบวําปัจจัยสํวนประสมการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
อิทธิพลของเครือขํายสังคมออนไลน์ มีผลตํอการยอมรับและพฤติกรรมการซื้อผํานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
ผู๎บริโภคกับผู๎บรโิภคอยํางมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และกลุํมตัวอยํางได๎รับความพึงพอใจจากผู๎ขายมากกวําความพึง
พอใจของผลิตภัณฑ์ 
 สุนิสา ไชยสาร (2554) ศึกษาเรื่อง การรับรู๎กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผําน Facebook ของผู๎บริโภคที่มี
ผลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการห๎างสรรพสินค๎า กรณีศึกษาห๎างเซ็นทรัลเวิลด์การวิจัยเชิงสารวจโดยแจก
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 มีจ านวนครั้งและ
จานวนกิจกรรมที่ใช๎บริการไมํตํางกัน แตํตํางกันด๎านคําใช๎จํายและเวลาที่ใช๎บริการสํวนสถานภาพมีพฤติกรรม
ตํางกันทุกด๎าน ยกเว๎นด๎านจานวนครั้ง 
 กษิดิส ใจผาวัง (2558) ได๎ศึกษาถึงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ชํองทางใหมํทางการตลาดในยุดที่สังคมเปลี่ยนไป 
พบวํา การตลาดดิจิตอลเป็นการตลาดที่เปลี่ยนการติดตํอสื่อสารแบบทางเดียวเป็นการติดตํอสื่อสารแบบสองทาง 
ท าให๎เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหวํางผู๎บริโภคและนักการตลาดได๎อยํางรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส ร๎าง
ลูกค๎าใหมํ และการใช๎ประโยชน์จากลูกค๎าเกําในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตลาดของตนเอง โดยผําน
โซเซียลมีเดีย อาทิเชํน เฟสบุ๏ก อินสตาแกรม ทวิทเตอร์ ไลน์ และ พินเทอเรสต์ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมของผู๎บริโภคมี
ผู๎ใช๎บริการจ านวนมาก อัตราการเติบโตอยํางตํอเนื่อง โดยเ ฉพาะอยํางยิ่งการท าการตลาดดิจิตอลผําน
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะโดยใช๎โปรแกรมประยุกต์หรอื แอพพลิเคช่ันตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงโดยการใช้๎ 
โทรศัพท์มือถือของตนเองได๎งํายและสะดวก รวดเร็วข้ึน นอกจากนี้ยังมีการใช๎โซเชียลมีเดียประยุกต์รํวมกับ 
โปรแกรมที่ชํวยในการสืบค๎นหาข๎อมูลตําง ๆ เชํน Google ท าให๎การเช่ือมโยงข๎อมูล ทางการตลาดได๎ดกว๎างข้ึน
สะดวกสบายข้ึน ต๎นทุนในการจัดการต่ าลง ท าให๎นักการตลาดในยุคใหมํนี้ต๎องตื่นตัว และพร๎อมที่จะเรียนรู๎และท า
ความเข๎าใจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงเครื่องมือใหมํๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อน าไปใช๎ในการเรียนรู๎ รับฟัง 
และพัฒนาการท าการตลาดให๎ตรงกับความต๎องการ ของผู๎บริโภค เกิดประสิทธิผลแกํธุรกิจ สินค๎าและตราสินค๎า
ของตนเอง 
 พิทักษ์ ชูมงคล (2558) ท าการวิจัยการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0 พบวํา ในโลกการตลาดนักวิชาการ
เสนอแนวคิดการตลาด 3.0 หันมามองผู๎บริโภคในฐานะลูกค๎านักสร๎างสรรค์ผู๎ปรารถนาจะมีสํวนรํวมและมีจิต
วิญญาณที่เลือกบริโภคด๎วยส านึกรับผิดชอบตํอโลก ตํอเพื่อนมนุษย์และสังคม สินค๎ายุคการตลาด 3.0 ไมํเพียงต๎อง
ตอบสนองความต๎องการทางกายแตํต๎องตอบสนองด๎านจิตวิญญาณอีกด๎วย ในโลกการสื่อสารนักวิชากา รเสนอ
แบบจ าลอง การสื่อสารเชิงพิธีกรรม (ritualistic model) ที่มองการสื่อสารในฐานะกระบวนการสร๎างความหมาย
รํวมระหวํางคํูสื่อสารพินิจผู๎รับสารในฐานะผู๎มีความกระตือรือร๎น (active audience) ที่จะมีสํวนรํวมในการสร๎าง
ความหมายเมื่อน า 2 แนวคิดมาผสานอธิบายการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได๎เผยให๎เห็นเหลี่ยมมุมในการก าหนด
ประเด็นการวิจัยวํา เนื้อหาที่ฉายภาพสินค๎าในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลไมํเพียงแตํน าสารเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิง
กายภาพของสินค๎าเทํานั้น แตํยังบรรลุความหมายโดยนัย (connotative meaning) ที่แฝงฝังไปด๎วย คํานิยม 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมการบริโภค (culture consumers) ติดมาด๎วย ซึ่งการแสวงหาความรู๎เพื่อท าความเข๎าใจ
ความหมายสินค๎าทั้งจากกระบวนการผลิตความหมายฝั่งผู๎ประกอบการและการบริโภคความหมายฝั่งผู๎รับสาร
จุดยืน ในการน าเสนอบทความนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดส านักวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งสนใจการป ระกอบสร๎าง
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ความหมายที่ขยายความ มุมมองจากระดับปัจเจกบุคคลไปสูํระดับของสังคม โดยช้ีชวนให๎ผู๎อํานวิเคราะห์ตัวบท 
(textual analysis) ในสื่อดิจิทัลทั้งที่เป็น ข๎อความ ภาพ คลิป ฯลฯ อาจเรียกได๎เป็นวิธีการแสวงหาความรู๎แบบวิจัย
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0 ที่จะเผยให๎เห็นความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สํงสารกับผู๎รับสาร และผู๎รับสารกับสินค๎าที่
เช่ือมร๎อยผํานความหมายสินค๎าในสื่อดิจิทัล 
 เสรี วงษ์มณฑา (2558) ศึกษาเรื่องกระบวนการการบริหารการตลาดและการสื่อสารการตลาด โดย
บทความตํอไปนี้เขียนจากประสบการณ์ของการท างานด๎านการตลาดและด๎านการสื่อสารการตลาดมาตั้งแตํอายุ 
28 ปี จนบัดนี้อายุ 66 ปีแล๎ว ตลอดระยะเวลาที่ท างานได๎มีโอกาสวางแผนงานการตลาดและแผนงานการสื่อสาร
การตลาดให๎กับสินค๎าทุกลักษณะ ไมํวําสินค๎าที่เป็นผู๎น าาการตลาด สินค๎าที่เป็นผู๎ท๎าชิง สินค๎าที่เป็นผู๎ตามสินค๎าที่มี
งบประมาณการตลาดไมํจ าากัด และสินค๎าที่มีงบประมาณการตลาดที่จ าากัดนอกจากนั้นแล๎วตลอดระยะเวลา
เกือบ 40 ปีของการท างาน ยังคงติดตามพัฒนาการของทฤษฎีและหลักการทางการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ด๎วยการเข๎าฟังการสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการทุก ๆ ปี อาจจะเป็นปีละครั้งบ๎างสองครั้งบ๎าง จึงได๎ประมวล
ความรู๎จากประสบการณ์ที่ท างานมาจริงในลักษณะของการ “สร๎างองค์ความรู๎ (Knowledge Creation)” ซึ่งเป็น
การเขียนจากประสบการณ์จรงิและความทรงจ าจากการอํานและการฟัง ในขณะที่เขียนนี้ไมํได๎เปิดเอกสารจากต าา
ราหรือบทความใด ๆ เลย จึงเป็นบทความที่ไมํมีบรรณานุกรมใด ๆทั้งสิ้น 
 อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2558) ศึกษาเรื่อง 50 ปี สํวนประสมทางการตลาด สูํการเติบโตของศาสตร์การ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จากมุมมองนักวิชาการและนักสื่อสารการตลาด พบวํา แนวคิดการสื่อสาร
การตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีรากฐานมาจากแนวคิดสํวนประสมทางการตลาด ซึ่ง เนลล์ 
เอช. บอร์เดน (Neil H. Borden) ได๎ใช๎ค าวําสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.
1953 โดยมีทั้งหมด 12 สํวนประสม และสํวนประสมทางการตลาดที่บอร์เดนได๎เผยแพรํในขณะนั้นก็ยังคงมีการ
น ามาใช๎ในการสื่อสารการตลาดจนถึงปัจจุบัน สํวนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได๎เกิดข้ึนในชํวงกํอนปีค.ศ.
1990 แตํมาได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวางในชํวงทศวรรษที่ 1990s เป็นต๎นมาโดยมีการน าแนวคิดดังกลําวมาใช๎
ในการสื่อสารข๎อมูลทางการตลาด ครอบคลุมการให๎รายละเอียดในเรื่องหลัก ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
องค์กร บทความที่น าเสนอในครั้งนี้ เป็นการแสดงทรรศนะของนักวิชาการและนักสื่อสารการตลาด ที่มีตํอ
ความสัมพันธ์ของสํวนประสมทางการตลาดกับการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
รวมทั้งมุมมองที่มีตํอการน าแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไปประยุกต์ใช๎ 

ณัฐนี คงห๎วยรอบ และกนกพร ฃัยประสิทธ์ิ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบดิจทิัล ที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร พบวํา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ซื้อสินค๎าออนไลน์ของลูกค๎าในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช๎บริการเว็บไซต์ 
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LAZADA จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลคือ
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช๎สถิติการทดสอบไควสควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบสเปียรแ์มน (Spearman rank correlation coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ ผลการวิจับสรุป
ได๎ดังนี้ ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎ามีความสัมพันธ์กัน และการ
สื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการซื้อสินค๎ามีความสัมพันธ์กัน 
 บุญตา วัฒนวานิชย์กุล และสุภาภรณ์ ศรีดี (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสํงเสรมิการทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหม กลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พบวํา การวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การทํองเที่ยวและการตลาด 2) ศึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3) ศึกษาพฤติกรรมการทํองเที่ยว การเปิดรับสื่อและความคิดเห็นของ
นักทํองเที่ยวตํอการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 4) พัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผลการวิจัยพบวํา 1)  สถานการณ์การทํองเที่ยว
เส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในปัจจุบันได๎มีการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวเส๎นทางสิ่งทอ
และเช่ือมโยงเป็นโครงขํายการทํองเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เพิ่มมากข้ึน สํวนสถานการณ์
การตลาด ผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได๎รํวมกันท าการตลาดและขายสินค๎า
ทํองเที่ยวรํวมกัน โดยท าในรูปแบบเครือขํายและเป็นพนัธมิตร ทั้งนี้สามารถเสนอขายตํอนักทํองเที่ยวในทุกรูปแบบ
โดยการสร๎างจุดขายในด๎านความเป็นแหลํงอารยธรรมขอมโบราณ หมูํบ๎านทอผ๎าไหม เส๎นทางทํองเที่ย วแบบ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อเพิ่มรายได๎เข๎าสูํชุมชน 2) กลยุทธ์การวางแผนการใช๎สื่อประเภทตําง ๆ มีการ
ผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย สื่อที่ใช๎ได๎แกํ เคเบิ้ลท๎องถ่ิน อินเทอร์เน็ต การจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ไหมและคํูมือการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3) นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ มี
ความช่ืนชอบลักษณะ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข๎อมูลทํองเที่ยวจากสื่ออินเทอร์เน็ต เพราะ
สามารถเข๎าถึงได๎งํายมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ สํวนความคิดเห็นตํอรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูํ
ในระดับดี 4) การพัฒนายุทธศาสตร์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด๎วย (1) การตรวจสอบแผนการ
ตลาดเพื่อก าหนดทิศทางส าหรับกิจกรรมทางการตลาด (2) การวิเคราะห์สถานการณ์โปรแกรมการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ มุํงเน๎นการพัฒนากลยุทธ์ด๎วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (3) การวิเคราะห์
กระบวนการการสื่อสาร โดยมุํงเน๎นการตรวจสอบประสิทธิภาพกับกลุํมเปูาหมาย (4) การก าหนดงบประมาณเพื่อ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (5) การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด๎วยการ
ก าหนดข๎อความและกลยุทธ์การใช๎สื่อ (6) การตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุม เพื่อให๎สามารถน าไปใช๎เป็น
ข๎อมูลส าหรับปรับปรุงการด าเนินงานและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเส๎นทางสายไหมกลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในโอกาสตํอไป 
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 วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคํา
ตราสินค๎า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย พบวํา เป็นการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคํา ตราสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ของกลุํม
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคํา
ตราสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทยและน าเสนอกระบวนทัศน์ในการสร๎าง
ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร๎างคุณคําตราสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
กลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎เช่ียวชาญด๎านผ๎า
ไหมไทยหลากหลายสาขาวิชาชีพ จานวน 18 คน ผลจากการศึกษาพบวํา โดยสํวนใหญํกลุํมเปูาหมายจะมองวําผ๎า
ไหม OTOP เป็นสินค๎าที่มีราคาแพง สวมใสํได๎เฉพาะในชํวงเทศกาลส าคัญ รูปแบบและลวดลายที่ไมํรํวมสมัย และ
เหมาะส าหรับผู๎สูงอายุที่จะสวมใสํเทํานั้น โดยเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม OTOP คือ การออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค๎า การรณรงค์ของรัฐบาลที่สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ
แตํงกายด๎วยผ๎าไทย และการใช๎สื่อออนไลน์เพื่อการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ทุกกลุํม ทั้งนี้แนวทางในการยกระดับ
ตราสินค๎าผ๎าไหม OTOP ให๎เกิดการยอมรับ สิ่งที่ต๎องค านึงถึงคือ การสร๎างแบรนด์ให๎เกิดการยอมรับ การได๎รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การวางรูปแบบและลวดลายให๎มคีวามทันสมยั การสร๎างความแตกตํางแกํ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเดํนในด๎านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อยกระดับตราสินค๎าผ๎าไหม OTOP จากข๎อมูลที่ได๎
จากการศึกษาวิจัย ผู๎วิจัยได๎สร๎างกระบวนทัศน์ในการสร๎างยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สร๎างคุณคําตราสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุํมผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย  
 สมบัติประจญศานต์ (2558) ได๎วิจัย การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์สํวนประดับของ
ปราสาทขอมในเขตอีสานใต๎ประเทศไทย พบวํา ผลการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู๎บริโภคเมื่อแรกเห็นผลิตภัณฑ์ ผ๎า
ไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์จากลวดลายจ าาหลกับนสํวนประดับสถาปัตยกรรมปราสาทขอมในเขตอีสานใต๎ทดลองผลิต
เป็นต๎นแบบ จ าานวน 30 ผืน เลือกกลุํมตัวอยํางโดยไมํใช๎หลักความนําจะเป็นในการสุํมตัวอยําง แบบเจาะจง เป็น
ผู๎ที่สนใจเข๎ามาชมผลติภัณฑ์ที่คูหานิทรรศการ จ าานวน 400 คน ผลการวิจัยระบุวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง วัยกลางคนอายุระหวําง 40-60 ปีมีรายได๎มากกวํา 25,001-35,000 บาทตํอเดือน และมีอาชีพในกลุํม
ข๎าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การสํวนปกครองท๎องถ่ิน เดิมมีความช่ืนชอบผ๎าไหมมัดหมี่ และเกิน
ครึ่งหนึ่งเคยใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ในชีวิตประจ าวันเมื่อแรกเห็นผลิตภัณฑ์ใหมํรู๎สึกช่ืนชอบระดับมาก โดยเห็นวํา
ผลิตภัณฑ์ใหมํมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับมากที่สุด และเห็นวําราคาจ าาหนํายที่สามารถตัดสินใจซื้อได๎ คือชํวง
ราคา 1,000-1,500 บาท ตํอเมตร ซึ่งราคาของผลิตภัณฑ์ใหมํที่ตัดสินใจซื้อข้ึนอยูํกับเพศ รายได๎ อาชีพ ความช่ืน
ชอบและประสบการณ์เดิมที่เคยใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ในชีวิตประจ าาวันมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หากจ าาแนกตามกลุํมช่ืนชอบผ๎าไหมมัดหมี่ และกลุํมประสบการณ์เดิมที่เคยใช๎ผ๎าไหมมัดหมี่ในชีวิต
ประจ าาวันจะมีความช่ืนชอบเมื่อแรกเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยส าาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุํมที่มี
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ประสบการณ์การใช๎ผ๎าไหมมดัหมี่ด๎วยระยะเวลาที่ยาวนานจะช่ืนชอบผลิตภัณฑ์ใหมมํากกวําคนที่ไมํเคยใช๎ หรือเคย
ใช๎ในระยะเวลาที่น๎อยกวํา ทั้งช่ืนชอบเมื่อแรกเห็น และช่ืนชอบสีสัน ลวดลาย เนื้อผ๎า อยํางมีนัยส าาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ข๎อเสนอแนะในการวิจัย ผู๎ออกแบบจ าเป็นต๎องออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งเนื้อผ๎า ลวดลายและสีสันให๎
เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ด๎วยการเลําเรื่องราวแหํงคุณคํา เน๎นการตลาดแบบสร๎าง
ความรู๎สึกและเข๎าใจคุณคําสินค๎าทางอารมณ ์
 
2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยของแตํละโครงการมีความเกี่ยวโยงกันโดยมุํงเน๎นไปที่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ๎าอีสานใต๎ 
และสํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎าไหม  ซึ่งด าเนินการตามหลักบูรณาการและการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวน โดยเริ่มจากการส ารวจองค์ความรู๎เดิม สอบถามความต๎องการของผู๎ผลิต และผู๎บริโภค เพื่อน าไปวิเคราะห์
ให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ของทั้งสองฝุาย การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลผลิตภัณฑ์ น ามาสูํการยกระดับสินค๎า
ชุมชน  โดยมีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยดังภาพประกอบที่ 2.2 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 2.2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลหัตถกรรมการทอผ๎า 

จากกลุํมทอผ๎าและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

จัดกลุํมข๎อมูลและเรียบเรียง 

ออกแบบและสร๎างสื่อโฆษณาในรูปแบบ

ดิจิทัลจ านวน 3 ชิ้น 

ศึกษาความพึงพอใจและหาประสิทธิภาพ

ของสื่อ 

เผยแพรํสื่อโฆษณาดิจิทัลบน

เครือขํายคอมพิวเตอร์ผํานสื่อ

ตรวจสอบความถูกต๎องของ

ข๎อมูลโดยผู๎นักวิชาการ 

ไมํพึงพอใจ พึงพอใจ 

ไมํสอดคล๎อง สอดคล๎อง 

การกํอรูปของลาย ลวดลาย การเลี้ยงไหม การ

สาวไหม การค๎นไหม การมัดย๎อม การทอ การ

แปรรูป การใช๎งาน การจ าหนําย 

ส ารวจความต๎องการ

จ าเป็นด๎านเน้ือหาของ

ลูกค๎าชาวไทยและ

ชาวตํางชาติที่มีตํอ

ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมทอมือ 

วิเคราะห์ข๎อมูล สิ่งที่ผู๎ประกอบการ

ต๎องการน าเสนอและสิ่งที่ผ๎ูบริโภค

ต๎องการ 

ศึกษาและรวบรวม

เน้ือหาประกอบ

ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมทอมือ

ที่มีในปัจจุบัน 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลหัตถกรรมการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้า ได้ท าการศึกษาโดยการออกส ารวจ

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่อีสานใต้ 5 จังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

โดยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์

เรียนรู้ชุมชน  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจ านวน 400 คน และชาวต่างชาติจ านวน 400 

คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยาน

จังหวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย์  ในการวิเคราะห์เนื้อหา

ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากสื่อโฆษณาในนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุ

ภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง  

2) กลุ่มตัวอย่างในการชมสื่อเป็นประชาชนในชุมชนจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนอง

ตราดน้อย อ.เมือง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอนาโพธ์ิ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ.สตึก และกลุ่มทอผ้าไหม

บ้านสนวน อ.ห้วยราช ไม่น้อยว่า 100 คน และผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม แบ่งเป็นเนื้อหาด้านภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ หัตถศิลป์แปรรูปในวิถี และการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รวม 3 เรื่อง น าเสนอในรูปแบบภาษาไทยประกอบ

ค าบรรยายภาษาอังกฤษ โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน 2) แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 3) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบ

มีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และ 4)
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และ

ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม  

 3.2.1 แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือท่ีมีในปัจจุบัน 

แบบเก็บข้อมูลประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ดังนี้ 1) รหัส

ผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ 3) ราคา/หน่วย 4) รายละเอียดผลติภัณฑ์ 5) ประเภทผลิตภัณฑ์ 6) ได้รับรางวัล 7) ระดับ

ดาว 8) สถานที่จ าหน่าย ติดต่อ 9) ช่ือเจ้าผลิตภัณฑ์ 10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 11) วัตถุดิบที่ใช้ 12) 

วิธีการดูแลรักษา 13) ข้ันตอนการทอผ้าไหม 14) ที่สีที่ใช้ย้อม และ 15) ช่องทางการจัดส่ง ซึ่งรายละเอียดเหลา่น้ีได้

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ  

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

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 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาการ

ทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรม

อีสานใต ้

ส่วนที่ 2 ค าถามปลายเปิด ในประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้งานสื่อโฆษณา

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 
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3.3 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือท่ี

มีในปัจจุบัน 
 ข้ันตอนในการสร้างแบบเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาประกอบของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ 
 ข้ันตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาจัดท าแบบเก็บข้อมูล  
 ข้ันตอนที่ 3 น าแบบเก็บข้อมูล ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน า
เครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 ข้ันตอนที่ 4 น าแบบเก็บข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปใช้   
   

3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

การสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน 
การสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ  

ข้ันตอนที่ 2 สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และ การรับข่าวสารดิจิทัล 

ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00  

ข้ันตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลอง (Try 
out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกคา้ชาวไทย จ านวน 30 คนและชาวต่างชาติ จ านวน 30 
คน 

 ข้ันตอนที่ 5 น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปด าเนินการกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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3.3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วน
ร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

ข้ันตอนที่ 2 สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วน
ร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม  และ การรับ
ข่าวสารดิจิทัล 

ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00  

ข้ันตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
 ข้ันตอนที่ 5 น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปด าเนินการกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 
3.3.4 ขั้นตอนการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 
การสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ

ผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบในการสร้าง แบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม  

ข้ันตอนที่ 2 สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบ
มีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00  

ข้ันตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
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 ข้ันตอนที่ 5 น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปด าเนินการกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้   
3.4.1 สุ่มตัวอย่างสื่อโฆษณาจากนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สนั 

จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีใน
ปัจจุบัน และท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลหัตถกรรมการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้า ได้ท าการศึกษาโดยการออก
ส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่อีสานใต้ 5 จังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเจาะจงจากผู้เช่ียวชาญ 

3.4.2 วิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน และภูมิปัญญาการทอผ้าไหมกับอัต
ลักษณ์ของผ้าไหมอีสานใต้ 

3.4.3 แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือใหก้ลุ่มตัวอย่างชาวไทยจ านวน 400 คน และชาวต่างชาติจ านวน 400 คน โดยเลือกจาก
การสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ 
และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.4.3  แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีสว่นร่วมเพือ่อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ในพื้นที่อีสานใตใ้นข้อ 3.4.1 

3.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และรูปแบบในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่ออนุรักษณ์อัตลักษณ์
อีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

3.4.5 น าผลที่ได้มาเสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทาง
การตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 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 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการหาค่าร้อยละของความต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือใน
การสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม เป็นการหาค่าร้อยละ ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการ
หาค่าร้อยละของความต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าผลที่ได้มา
พัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าไหม 

3.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงสรุปของประเด็นเนื้อหาต่างๆ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือ รูปแบบการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และความพึงพอใจของผู้ชมสื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผา้ไหม ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในประเด็นต่าง 
ๆ ไว้ดังนี้ 
 
  4.01 – 5.00  ดีมาก / เห็นด้วยอย่างยิ่ง / มีอิทธิพลมากที่สุด / พึงพอใจมากที่สุด 
  3.01 – 4.00  ดี / เห็นด้วยมาก / มีอิทธิพลมาก / พึงพอใจมาก 
  2.01 – 3.00  พอใช้ / เห็นด้วย / มีอิทธิพล / พึงพอใจ 
  1.01 – 2.00  ไม่ดี / ไม่เห็นด้วย/ ไม่มีอิทธิพล / ไม่พึงพอใจ 
  0.01 – 1.00  ไม่ดีอย่างยิ่ง / ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีอิทธิพลเลย / ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 

  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 3.6.1 ค่าร้อยละหาได้จากสูตร 
 

100
f

p
n
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   เมื่อ  p  แทน ค่าร้อยละ 
    f  แทน ค่าความถ่ีที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
    n  แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 

 

 3.6.2 ค่าเฉลี่ยหาได้จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

1

n

i

i

x

x
n




 

    
   เมื่อ  x  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

    
1

n

i

i

x


  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มตัวอย่าง 

    n  แทน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

2 2( )
. .

(n 1)

n x x
S D

n






   

  
   เมื่อ  . .S D  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  แทน คะแนนแต่ละคน 

    2
x  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

    2( )x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
    n  แทน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 3.6.3 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ (สมนึก ภัททิยธนี, 2553) 

  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นในการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ IOC  (Index 
of Item Objective Congruence) โดย  
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R
IOC

N

  

 
   เมื่อ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องเหมาะสม ระหว่างจุดประสงค์  
      เนื้อหาหรือระหว่างสิ่งที่ต้องการวัดกับจุดประสงค์ 

    R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
          N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
3.6.4 สถิติที่ใช้หาการสุ่มขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

   การสุ่มขนาดตัวอย่างไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน กรณีไม่ทราบสัดส่วนของ
ประชากร หรือ p = 0.5 โดย 

2

24

Z
n

e
  

   
   เมื่อ n   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
    p  แทน  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 

e   แทน  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึน
ได ้(e = 0.05) 

Z   แทน  ค่า Z  ที่ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญ ใช้ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 

 

3.7 ออกแบบและสร้างสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล 

 3.7.1 ออกแบบการน าเสนอสื่อโดยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนร่วมก าหนด

รูปแบบการน าเสนอ การด าเนินเรื่อง 

 3.7.2  สร้างสื่อในรูปแบบดิจิทัลตามกระบวนการออกแบบ การเตรียมตัวก่อนการผลิต วางแผน สืบค้น

ข้อมูล เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) การผลิตสื่อ การปรับแต่งให้เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข เติมแต่งให้เหมาะ

ก่อนน าไปเผยแพร่ และการเผยแพร่ 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินวิจัย 

 
 การวิจัยของแต่ละโครงการมีความเกี่ยวโยงกันโดยมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ 
และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม โดยมีวิธีด าเนินโครงการดังนี้ 
 
4.1 ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบเกบ็ข้อมลูเพือ่วิเคราะหเ์นื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมอืที่มีใน

ปัจจุบัน 

ท่ี รายการ จ านวน  (N=30) ร้อยละ 
1 รหสัผลิตภัณฑ ์ 5 16.66 
2 ช่ือผลิตภัณฑ ์ 30 100.00 
3 ราคาต่อหน่วย 30 100.00 
4 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 25 83.33 
5 ประเภทของผลิตภัณฑ ์ 20 66.66 
6 รางวัลที่ได้รับ 10 33.33 
7 ระดับดาวได้รับ 5 16.66 
8 ช่องทางจัดจ าหน่ายหรอืติดต่อ 30 100.00 
9 ช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ ์ 13 43.33 
10 ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ ์ 8 26.66 
11 วัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ ์ 21 70.00 
12 วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ ์ 11 36.66 
13 ข้ันตอนการทอผ้า 9 30.00 
14 สีที่ใช้ย้อม 5 16.66 
15 ช่องทางการจัดส่ง 16 53.33 
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 จากตารางที่ 4.1พบว่า เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันที่พบมากที่สุดจาก 30 
ตัวอย่างคือ 1) ช่ือผลิตภัณฑ์ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ คือเป็น ร้อยละ 100 รองลงมา
คือ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ  83.33 และ วัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 70 
ตามล าดับ  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 
 
ตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ   

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1.  เนื้อหาเกี่ยวกบัรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น 

3.23 1.01 ปานกลาง 

2.  เนื้อหาเกี่ยวกบัช่ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมอืเป็นสิง่จ าเป็น 3.72 0.77 มาก 

3.  เนื้อหาเกี่ยวกบัราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมอื
เป็นสิ่งจ าเป็น 

4.42 0.74 มาก 

4.  เนื้อหาเกี่ยวกบัรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือ
เป็นสิ่งจ าเป็น 

3.87 0.89 มาก 

5.  เนื้อหาเกี่ยวกบัประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น 

3.92 0.71 มาก 

6.  เนื้อหาเกี่ยวกบัรางวัลทีผ่ลิตภัณฑผ์้าไหมทอมือได้รบัเป็น
สิ่งจ าเป็น 

3.41 1.01 ปานกลาง 

7.  เนื้อหาเกี่ยวกบัระดบัดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็น
สิ่งจ าเป็น 

3.50 1.04 ปานกลาง 

8.  เนื้อหาเกี่ยวกบัช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อผลิตภัณฑผ์้า
ไหมทอมอืเป็นสิง่จ าเป็น 

4.20 0.80 มาก 

9.  เนื้อหาเกี่ยวกบัช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น 

3.33 1.01 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านเน้ือหาท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ   

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

10. เนื้อหาเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑผ์้าไหมทอ
มือเป็นสิ่งจ าเป็น 

3.45 1.17 ปานกลาง 

11. เนื้อหาเกี่ยวกบัวัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเปน็
สิ่งจ าเป็น 

3.99 0.87 มาก 

12. เนื้อหาเกี่ยวกบัวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น 

4.27 0.80 มาก 

13. เนื้อหาเกี่ยวกบัข้ันตอนการทอผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเปน็ 3.55 1.14 มาก 

14. เนือ้หาเกี่ยวกบัสทีี่ใช้ย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น 

4.04 0.77 มาก 

15. เนื้อหาเกี่ยวกบัช่องทางการจัดส่งหากสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ไหม
ทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น 

4.40 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.57 มาก 

 
จากตารางที่  4.2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ

ต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, SD = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.42, SD = 0.74) 
รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการจัดส่งหากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( x = 4.40, SD = 0.74) เนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมทอมือเป็นสิง่จ าเปน็ ( x = 4.27, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางจัด
จ าหน่ายหรือติดต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.20, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.04, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.99, SD = 0.87) เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 
3.92, SD = 0.71) เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น  ( x = 3.87, SD = 
0.89) เนื้อหาเกี่ยวกับช่ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิง่จ าเป็น ( x = 3.72, SD = 0.77) เนือ้หาเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ทอผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.55, SD = 1.14) เนื้อหาเกี่ยวกับระดับดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับ
เป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.50, SD = 1.04) เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็น
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สิ่งจ าเป็น ( x = 3.45, SD = 1.17) เนื้อหาเกี่ยวกับรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.41, 
SD = 1.01)  เนื้อหาเกี่ยวกับช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.33, SD = 1.01) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 
3.23, SD = 1.01)   

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละความส าคัญของช่องทางการรบัข่าวสารของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ  

รายการ 

การรับข่าวสาร 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. โซเชียลเน็ตเวิร์ค  575 71.90 102 12.8 90 11.30 767 95.90 

2. โซเชียลมเีดีย  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 

4. เว็บบราวเซอร์  36 4.50 27 3.40 35 4.40 98 12.30 

5. แอปพลเิคชันต่างๆ บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรอื
อุปกรณ์พกพา  

40 5.00 83 10.40 96 12.00 219 27.40 

6. โทรทัศน์ระบบดิจิทลั 27 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. อีเมล ์ 5 0.60 12 1.50 59 7.40 76 9.50 

9. ข้อความผ่าน
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่

4 0.50 12 1.50 54 6.80 70 8.80 

10. การสนทนาผ่าน
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่

27 3.40 17 2.10 37 4.60 81 10.10 

 
จากตารางที่  4.3 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสารมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด มีผู้เลือกค าตอบ 767 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูล
ข่าวสารมากจ านวน 575 คน รับข่าวสารปานกลางจ านวน 102 คน และรับข่าวสารน้อยจ านวน 90 คน รองลงมา
คือ 2) ด้านโซเชียลมีเดีย มีผู้เลือกค าตอบทั้งหมด 548 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมากจ านวน 63 คน รับ



32 
 
ข้อมูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 374 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อยจ านวน 111 คน และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน มี
ผู้เลือกค าตอบทั้งหมด 501 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมาก จ านวน 108 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง 
จ านวน 94 คน และ น้อย จ านวน 299 คน ส่วนด้านที่มีการรับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือ 9) ข้อความผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้เลือกค าตอบเพียง 70 ตัวเลือกเท่านั้น แบ่งออกเป็น รับข้อมูลข่าวสารมากจ านวน 4 คน 
รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 12 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อย จ านวน 54 คน  

ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยต้องการให้ผู้ประกอบการจัดท าสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้
ชัดเจน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า แสดงราคาและภาพประกอบ การช าระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการช าระสินค้า 
หลักฐานการส่งสินค้า และที่อยู่ที่ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  และควรท าเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มวัยรุ่นให้มากยิ่งข้ึน  
 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติต้องการให้ผู้ประกอบการจัดท าสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ

ตนให้ชัดเจน ควรแสดงหมายเลขทะเบียนการค้า ข้อมูลการช าระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการช าระสินค้า หลักฐาน

การส่งสินค้าว่าส่งออกวันไหนสินค้าจะถึงมือผู้รับเมื่อไร หรือ tracking number และสี ขนาด และสินค้าที่มี

จ าหน่ายในสต็อคสินค้าให้ชัดเจน  

 

4.3 ผลการรวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายท่ีเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม
อีสานใต้ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่มีความเช่ียวชาญด้านผ้าและการตลาดผ้าไหม จ านวน 23 คน พบว่า 
 1. มีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงที่มาของผ้าแต่ละประเภท เช่น โคราช-ผ้าหางกระรอก 
บุรีรัมย์-ผ้าซิ่นตีนแดง สุรินทร์-ผ้าโฮล-ผ้าสมอ-ผ้าอันลุยซีม-ผ้าอัมปรม-ผ้าละเบิก-ผ้าโสร่งแสร็ย-ผ้าโสร่งชาย-ผ้า
กะนีว 
 2. ต้องการน าเสนอวิถีชีวิต (อ้างอิงจากชีวิตจริง) เพื่อสร้างจิตส านึก และให้ความรู้กระบวนการผลิต 
(วัตถุดิบ มาตรฐานการลิต และข้ันตอนการผลิต เป็นตัวก าหนดราคาทุน) เพื่อลดการอธิบายบางอย่าง และลูกค้า
จะได้มีราคาในใจ สื่อ ควรน าเสนอในภาพจริง 
 3. ต้องการน าเสนอเรื่องราว (แต่ง / อ้างอิงวรรณกรรม) เพื่อสร้างค่านิยม สร้างกระแส ในการแต่งกาย
ด้วยไหม สื่อ ควรน าเสนอในภาพจริง เช่น หนังสั้น 
 4. ควรเป็นสื่อออนไลน์ ไม่ต้องท า page / web มอบข้อมูลวิจัยแก่หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น otop 
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด พานิชย์จังหวัด ศูนย์วัฒนธรรม กรมหม่อนไหม เป็นต้น อาจอยู่ในรูปแบบ link 
เพื่อง่ายแก่การใช้งาน 
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 5. สื่อส่งเสริมการตลาด ท าในรูปแบบ animation / info graphic / แผ่นพับ 
 6. การขายผ้าเป็น ศิลปะ ของผู้ขาย เป็นวัฒนธรรมที่จะต้องสื่อสาร (เสน่ห์)  การมีสื่อจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถเข้าใจต้นทุนของผ้าได้ดีข้ึน และท าให้เกิดส านึกในคุณค่าของผ้าทอมือแต่ละผืน 
 7. ฟิวเจอร์บอร์ด สามารถแนะน าสินค้า พกง่าย ยกระดับร้าน ราคาถูก ใช้ได้นาน เวลาไปออกร้าน 
 8. เกิดการท่องเที่ยวตามหมู่บ้านท่องเที่ยว ควรมีสื่อประจ าศูนย์ ที่มีข้อมูลทันสมัย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ไวนิล เอกสารประกอบนิทรรศการ หรือแผ่นพับ 
 9. ไม่สามารถเปิดสื่อดิจิทัลในการงานแสดงสินค้า หรือการออกร้าน 
 ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายในการผลิตสื่อ 3 ช้ิน คือ เรื่องที่ 1 ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ เรื่องที่ 2 
หัตถศิลป์แปรรูปในวิถี และ สื่อประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม โดยสื่อทั้งหมดจะท าใน
รูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่ครบถ้วน กระชับ สามารถบอก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือความเป็นมาของผลติภัณฑ์ อีกทั้งสื่อเข้าถึงประชากรจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว 
มีการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และถูกเผยแพร่โดยผู้บรโิภคได้ด้วยต้นทุนต่ า  
 คณะวิจัยได้ก าหนดพื้นที่รวบรวมข้อมูลใน 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี ซึ่งพบว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันใน 10 ประเด็น คือ ภาษา  เส้นพุ่ง หลักเป็นโทนธรรมชาติ สีที่
นิยม ลวดลาย เทคนิคการให้สีเพื่อเกิดลาย รูปแบบการซ้ าของลาย การแทรกเส้นพุ่ง การวางลาย และอุปกรณ์
ตกแต่งผ้า ของจังหวัดอีสานใต้ ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.5 รายการอัตลักษณ์ผ้าของวัฒนธรรมอีสานใต้ 

ท่ี รายการ รายละเอียด 
1 ภาษาบรูตะวันตก, เขมรสุรินทร์, กูย, ญัฮกุร ตระกูลภาษา มอญ–เขมร 
2 เส้นพุ่ง เตรียมแบบเขมร 
3 สีหลัก โทนธรรมชาติ เช่น สีครามจากต้นคราม สีแดงจาก

ครั่ง สีเหลืองจากต้นเข สีด าจากมะเกลือ 
4 สีที่นิยม เขียว เหลือง และแดง 
5 ลวดลาย ลายสัตว์, ลายพันธ์ุไม้, ลายสิ่งของเครื่องใช้, ลาย

จากความเช่ือ ความศรัทธา และจินตนาการ 
6 เทคนิคการให้สีเพื่อเกิดลาย แต้ม ยก มัดหมี่ 
7 รูปแบบการซ้ าของลาย ร่าย (โลด) 
8 การแทรกเส้นพุ่ง หางกระรอก 
9 การวางลาย เมื่อน าผ้าไปตัดชุดนิยมให้ลายขนานไปกับล าตัว  
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10 อุปกรณ์ตกแต่งผ้า ไม่มี 

 อัตลักษณ์ผ้าของวัฒนธรรมอีสานใต้ที่ความแตกต่างจากถ่ินอื่น ได้แก่ ภาคเหนือมีการใช้สีขาว 
กระบวนการทอของอีกสานเหนือและภาคกลางจะมีการทอขิด และการจก หรือภาคใต้เน้นความสวยงามของการ
ยกดอก ลวดลายของภาคกลางจะมีลวดลายทางกษัตริย์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์  ภาคอื่นไม่พบรูปแบบ
การซ้ าของลายแบบร่าย ภาคเหนือนิยมวางลายเมื่อน าไปตัดเย็บให้ขวางกับล าตัว การแทรกเส้นพุ่งภาคอื่นจะใช้
เพียงสีพื้น อุปกรณ์ตกแต่งผ้าของทางภาคเหนือและอีสานเหนือจะนิยมร้อยด้วยลูกปัด หรือเหรียญ 
 ส าหรับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของวัฒนธรรมอีสานใต้นั้น มีวัฒนธรรมการทอผ้ากลุ่มชนเช้ือสายลาวซึง
เป็นกลุ่มชนใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ กรรมวิธี และรูปแบบของผ้าเป็นของตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมการทอ
ผ้าปรากฏมาจนปัจจุบัน อีกสองกลุ่มคือ  
 1. กลุ่มผู้ไท และกลุ่มชนเช้ือสายเขมร กลุ่มผู้ไท ทั้งผู้ไทด า ผู้ไทขาว และผู้ไทแดงซึ่งเคยอยู่ในดินแดนล้าน
ช้างทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงด้วยกัน ก่อนอพยพเข้าสู่ภาคอีสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงมีการสืบทอดแบบผสมผสาน
กัน 
 2. กลุ่มเขมร หรือกลุ่มคนไทยเช้ือสายเขมรเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งตั้งถ่ินฐานที่กระจายอยู่ทางแถบ
จังหวัดสุรินทร์  ศรีษะเกษ และบุรีรัมย์ หรืออีสานใต้  ชนกลุ่มนี้อพยพมาจากประเทศเขมรเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 22-23 ไล่เลี่ยกันกับพวกส่วย (กวย หรือ กุย) ปัจจุบันหลายหมู่บ้านมีทั้งลาว เขมร และส่วยอยู่ร่วมกัน 
แต่ละกลุ่มมีการทอผ้าที่เป็นลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง 
 ทั้งนี้โดยภูมิปัญญาและกระบวนการหลักในการเตรียมเส้นไหมยังคงเหมือนกัน คือ ปลูกฝูายและปลูกต้น
หม่อนเพื่อเอาใบมาเลี้ยงตัวไหม การลอกกาวไหม น ารังไหมมาสาวให้เป็นเส้น จนกระทั้งฝอกและย้อมสี จากนั้นจึง
น าไปทอด้วยเครื่องทอแบบพื้นบ้านทีเรียกว่า โฮงหูก หรือ โฮงกี่ 
 อุปกรณ์และเครื่องมอืหลกัในการทอผ้าก็มลีักณะเดียวกัน เช่น หูก (โฮงหูก) ฟืม อัก กี้ กง หลักตีนกง หลา 
กระสวย หลอดใส่ด้าย หลอดด้ายค้น หลักเฝีย โฮงหมี่ 
 การค านวณระยะของผ้าใช้การนับรอบในการค้นหมี่ เช่น ค้นหมี่ 23 รอบ จะได้ผ้า 4 เมตร (ปัจจุบันนิยม
การช่ังน้ าหนักเส้นไหม) 
 วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับชาวอีสานมาอย่างยาวนาน การทอผ้าถือเป็นชีวิตของหญิงชาวอีสานที่ทอไว้
ใช้ในครัวเรือนมาแต่อดีต โดยถือว่าเป็นงานจ าเป็นของผู้หญิงอีสานที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ช านาญ เพื่อน าไปใช้
เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันและใช้ในพิธีการทางศาสนา และเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความ
เหมาะสม มีคุณสมบัติความพร้อมที่จะสามารถออกเรือนได้ ดังค ากล่าว “ยามว่างจากงานในนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชาย
จักสาน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพการด ารงชีวิตและสังคมของชาวอีสาน ปัจจุบันผ้าทอกลายเป็นหัตถกรรมที่มี
ช่ือเสียงของอีสาน ที่ถูกผลิตเพื่อการค้าเป็นอาชีพเสริมจากการท านา ถึงแม้ รูปแบบผ้าจะถูกปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่



35 
 
ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของรูปแบบและวิธีการผลิตผ้าในแต่ละท้องถ่ิน ผ้าอีสานมีความสัมพันธ์กับประเพณี 
ความเช่ือในการด ารงชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ผ้าผูกเปล ผ้าห่ม เสื้อผ้า ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
การทอดกฐิน การแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ ใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน ผ้าคุมหัวนาคในงานบวช ผ้าคลุมศพ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังถือว่า การทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอีสานที่ใช้เวลาว่างจากการท านาและการเก็บเกี่ยว มาทอผ้าไว้
ใช้ในครัวเรือนหรือทอผ้าเอาไว้ใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความพร้อมของหญิงสาวในการออกเรือน 
เพราะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถทอให้เป็นผืนผ้าได้ 
 
4.5 ผลการสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 
 
 ในการท าโครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และ

ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าในด้านข้อมูลและด้านการสร้างสรรค์สื่อ

โฆษณาดิจิทัล ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการสมภาษณ์แม่บ้านในแต่ละชุมชนถึงวิถีชีวิตการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 

เพื่อการผลิตผ้าไหม และข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่

เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 ข้อมูลที่ได้มา ได้น ามาถ่ายทอดเป็นแบบ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม มีการปฏิบัติงานโดยการเริ่มเขียนบท 

วางโครงเรื่อง น าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจของวิถีชีวิตคนในชุมชน และการผลิตผ้าไหม โดยผู้วิจัยได้แต่งบทละคร

สอดแทรกความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเปูาหมาย และต้องการที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน ซึ่งสื่อ

โฆษณาดิจิทัลเรื่องนี้จะมีประโยชน์หรือมีคุณค่ามากน้อยน้ันข้ึนอยู่กับวิจารณญาณและมุมมองความคิดส่วนบุคคล

เมื่อได้โครงเรื่องและเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้ว ท าการเริ่มค้นหานักแสดงให้เข้ากับตัวละครในบทโฆษณา เพื่อให้มีความ

สอดคล้องมากที่สุดและมีการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการถ่ายท าโดยใช้สถานที่ในชุมชนต่าง ๆ เมื่อเสร็จจากข้ันตอน

การถ่ายน าวิดีโอออกจากการ์ดความจ ามาลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วท าการตัดต่อล าดับภาพด้วยโป รแกรม 

Adobe Premiere Pro CC และเพิ่มเติม Effects  

 การวิเคราะห์ผลงานในการน าเสนอ เป็นการถ่ายทอดการท างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูส้ื่อสารและ

ผู้รับสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเลือกใช้เทคนิคอย่างไรที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่อ่านเกิดความเข้าใจใน

กระบวนการท างานของผู้วิจัย การวิเคราะห์ผลงานจะช่วยด้านการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปปรับใช้ให้ถูกหลักวิธี 

และเป็นการพัฒนาตนเองในการท างานครั้งต่อไป โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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 1. วิเคราะห์การคัดเลือกนักแสดง ค านึงถึงเอกลักษณ์ตัวเอก ทั้งฝุายหญิงและชาย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการจัดคัดเลือกนักแสดง เนื่องจากนักแสดง คือ ปัจจัยหลักที่มีจะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ชมได้ดีที่สุด 

 2. วิเคราะห์การวางล าดับภาพ ด้านการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล มีข้อมูลที่น ามาจัดวางและเรียงล าดับ

ภาพให้น่าสนใจและเหมาะสม ดังภาพประกอบที่ 4.1 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.1  ฉากเปิดตัวนักแสดงน าชายไทยเบิง้      
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ภาพประกอบท่ี 4.2  ฉากการนั่งสนทนาระหว่างนกัแสดงน าชายไทยเบิ้งกบัหมอเพลง 

 จากภาพประกอบที่ 4.2 ใช้มุมภาพแบบถ่ายผ่านไหล่บุคคลที่ 2 เพื่อให้เห็นสีหน้าและอารมณ์ของนักแสดง

น าที่แสดงความสนใจชุดผ้าทอมือของหมอเพลง มุมภาพขนาด Close Up เพื่อน าเสนอริ้วรอยมือของช่างทอ

สูงอายุก าลังฝึกหัดช่างทอมือรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการถ่ายทอดทักษะการมัดหมี่  จับสีหน้าอารมณ์

ของนักแสดงน าที่สวมกอดคุณยายอยากอบอุ่น หลังจากที่คุณยายได้ช่วยแต่งตัวนุ่งโจงกระเบนให้ เป็นการสื่อถึง

ความรักผูกพันธ์ของคนสองวัย ดังภาพประกอบที่ 4.3 

 

 
 

ภาพประกอบ 4.3  ฉากนักแสดงน าหญงิไทยเขมรก าลังสวมกอดหญงิสงูอายุ 
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ภาพประกอบท่ี 4.4  ฉากบ้านโบราณไทยเขมร 

 

 มุมภาพขนาด Long Shot เพื่อให้สามารถเห็นรายละเอียดของฉากได้ครบถ้วน ซึ่งในฉากนี้ด้านหลังของตัว

ละครเป็นบ้านไม้ทรงโบราณแบบดั้งเดมิที่นบัวันจะหาชมได้ยาก 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.7  ฉากสตรีสูงอายุชาวไทยกูยจบัผ้าเบี่ยงไหล ่

 

มุมภาพขนาด Medium Shot ถ่ายด้านหลงันักแสดงเพือ่สื่อถึงการทิศทางการเดินไปข้างหน้า นอกจากนี้

ยังเป็นการน าเสนอรายละเอียดสีสันของผ้าเบี่ยงไหล่ที่นักแสดงสวมใส่ด้วย มุมภาพขนาด Close Up เพื่อน าเสนอ
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ใบหน้า ความเอาใจใส่ของสตรสีูงอายุชาวไทยกูยทีก่ าลงัช่วยจัดผ้าเบี่ยงไหล่ของนักแสดงน าหญิง เป็นภาพที่สะท้อน

วิถีชีวิต ความอบอุ่น การดูแล ลูกหลาน 

 

4.8  ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสาน

ใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 386 คน แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 200 คน และ

ชุมชนทอผ้าไหม 186 คน ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ของ 

ประชาชนทั่วไป 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

200N   

x  . .S D  ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า 
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต ้
3. การล าดับเนื้อหา 
4. ความทันสมัยของเนื้อหา 
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
6. ความชัดเจนและน่าเช่ือถือของสื่อ 
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ 
8. ระยะเวลาในการรบัชม 
9. กระตุ้นใหเ้กิดการท่องเที่ยว การตลาด หรอืการอนรุักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต ้
10. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้รบัสือ่ 

4.04 
4.01 
4.01 
3.98 
4.09 
4.02 
3.53 
4.07 
4.01 

 
4.11 

0.80 
0.81 
0.76 
0.82 
0.79 
0.89 
0.50 
0.81 
0.82 

 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.78 มาก 

 

 จากตารางผลการศึกษาพบว่า ล าดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้รับสื่อ ( x = 4.11, . .S D = 0.83) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

คือ การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ( x = 4.09, . .S D = 0.79) อยู่ในระดับมาก ส าหรับล าดับความพึงพอใจการใช้

งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ( x = 3.53, . .S D = 0.50) อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอสีานใต้ของ

ชุมชนทอผ้าไหม 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

186N   

x  . .S D  ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า 
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต ้
3. การล าดับเนื้อหา 
4. ความทันสมัยของเนื้อหา 
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
6. ความชัดเจนและน่าเช่ือถือของสื่อ 
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ 
8. ระยะเวลาในการรบัชม 
9. กระตุ้นใหเ้กิดการท่องเที่ยว การตลาด หรอืการอนรุักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต ้
10. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้รบัสือ่ 

3.51 
3.95 
4.02 
3.52 
3.50 
3.53 
3.48 
4.03 
3.54 

 
3.47 

0.89 
0.62 
0.57 
0.91 
0.51 
0.90 
0.91 
0.64 
0.90 

 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.67 0.78 มาก 

 

 จากตารางผลการศึกษาพบว่า ล าดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ ระยะเวลาในการรับชม ( x = 4.03, . .S D = 0.64) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 

การล าดับเนื้อหา ( x = 4.02, . .S D = 0.57) อยู่ในระดับมาก ส าหรับล าดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้รับสื่อ ( x = 3.47, . .S D = 0.93) อยู่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.8 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสือ่โฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

386N   

x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 
1. ความเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้า 
2. ความเข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต ้

3.75 
4.01 

0.90 
0.68 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

386N   

x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 
3. การล าดับเนื้อหา 
4. ความทันสมัยของเนื้อหา 
5. การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
6. ความชัดเจนและน่าเช่ือถือของสื่อ 
7. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ 
8. ระยะเวลาในการรบัชม 
9. กระตุ้นใหเ้กิดการท่องเที่ยว การตลาด หรอืการอนรุักษ์
วัฒนธรรมอีสานใต ้
10. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้รบัสือ่ 

4.05 
3.76 
3.82 
3.78 
3.51 
3.78 
3.81 

 
3.98 

0.73 
0.90 
0.90 
0.89 
0.50 
0.88 
0.91 

 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.82 0.81 มาก 

 

 จากตารางสรุปผลการศึกษาพบว่า ล าดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

วัฒนธรรมอีสานใต้สูงสุด คือ การล าดับเนื้อหา ( x = 4.05, . .S D = 0.73) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความ

เข้าใจอัตลักษณ์อีสานใต้ ( x = 4.01, . .S D = 0.68) อยู่ในระดับมาก ส าหรับล าดับความพึงพอใจการใช้งานสื่อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ( x = 3.51, . .S D = 0.50) อยู่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาสภาพปญัหาการใช้งานสือ่โฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอสีานใต้ 

สภาพปัญหาการใช้งาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้ 

386N   
f ร้อยละ 

1. ผู้ใช้งานไม่ช านาญในการใช้งานอินเทอรเ์น็ต 
2. ไม่เคยใช้งานแอพพิลเคชันสื่อสงัคมออนไลน์  
3. มีโฆษณารบกวน  
4. ความล่าช้าในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
5. สัญญาอินเทอร์เน็ตขาดหาย 

132 
43 
10 
4 
4 

34.19 
11.13 
2.59 
1.03 
1.03 
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  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคม

ออนไลน์ พบว่า อันดับที่ 1 ผู้ใช้งานไม่ช านาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19 

อันดับที่ 2 ไม่เคยใช้งานแอพพิลเคชันสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.13 อันดับที่ 3 มีโฆษณา

รบกวน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 และข้อเสนอแนะอื่น เช่น ความล่าช้าในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

สัญญาอินเทอร์เน็ตขาดหาย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ดิจิทัลสื่อสารการตลาด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อทราบความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ 

2. เพื่อรวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมอีสานใต้ 

3. เพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และส่งเสริมการการขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 

4. เพื่อศึกษาประสทิธิภาพและความพึงพอใจของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน ์
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวไทยจ านวน 400 คน และชาวต่างชาติจ านวน 400 
คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยาน
จังหวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย์  ในการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากสื่อโฆษณาในนิตยสาร เ วป เฟซบุ๊ก บรรจุ
ภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง ขอบเขตด้าน
พื้นที่ ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มใีนปัจจุบนั และ 2) แบบสอบถามความต้องการจ าเปน็ด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความต้องการจ าเป็น
ด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารดิจิทัล และ 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้  สุ่มตัวอย่างสื่อ
โฆษณาจากนิตยสาร เวป เฟซบุ๊ก บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เช่น จิมทอมส์สัน จ านวน 30 ตัวอย่าง โดย
เลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน วิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของ
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือให้กลุ่มตัวอย่างชาวไทยจ านวน 400 คน และ
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ชาวต่างชาติจ านวน 400 คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่สนใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือที่จัดข้ึนที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือต่างๆ ที่จัดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ น าผลที่ได้มาเสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการ
สื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เขียนรายงานผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหาประกอบผลติภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทีม่ีในปัจจุบัน เป็นการหาค่าร้อยละ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการ
จ าเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการหาค่าร้อยละของความ
ต้องการ ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงสรุปของประเด็นเนื้อหาต่างๆ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมีความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาต่อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, SD = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับความต้องการจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.42, SD = 0.74) รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ช่องทางการจัดส่งหากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( x = 4.40, SD = 0.74) เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.27, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.20, SD = 0.80) เนื้อหาเกี่ยวกับสีที่ใช้ย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
เป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 4.04, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 
3.99, SD = 0.87) เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น  ( x = 3.92, SD = 0.71) 
เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.87, SD = 0.89) เนื้อหาเกี่ยวกับ
ช่ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.72, SD = 0.77) เนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนการทอผ้าไหมทอมือเป็น
สิ่งจ าเป็น ( x = 3.55, SD = 1.14) เนื้อหาเกี่ยวกับระดับดาวที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจ าเป็น  ( x = 
3.50, SD = 1.04) เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.45, SD = 
1.17) เนื้อหาเกี่ยวกับรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือได้รับเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.41, SD = 1.01) เนื้อหาเกี่ยวกับ
ช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.33, SD = 1.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็น
น้อยที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งจ าเป็น ( x = 3.23, SD = 1.01)  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้าน
โซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด มีผู้เลือกค าตอบ 767 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมากจ านวน 575 คน รับ
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ข่าวสารปานกลางจ านวน 102 คน และรับข่าวสารน้อยจ านวน 90 คน รองลงมาคือ 2) ด้านโซเชียลมีเดีย มีผู้เลือก
ค าตอบทั้งหมด 548 ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมากจ านวน 63 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 
374 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อยจ านวน 111 คน และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน มีผู้เลือกค าตอบทั้งหมด 501 
ตัวเลือก โดยมีการรับข้อมูลข่าวสารมาก จ านวน 108 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง จ านวน 94 คน และ น้อย 
จ านวน 299 คน ส่วนด้านที่มีการรับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือ 9) ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้เลือก
ค าตอบเพียง 70 ตัวเลือกเท่านั้น แบ่งออกเป็น รับข้อมูลข่าวสารมากจ านวน 4 คน รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง 
จ านวน 12 คน และ รับข้อมูลข่าวสารน้อย จ านวน 54 คน 

3. เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันที่พบมากที่สุดจาก 23ตัวอย่างคือ 1) ช่ือ
ผลิตภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย รางวัลที่ได้รับ ระดับดาวได้รับ ช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ และช่ือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
2) รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ 3) วัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ คือเป็น ร้อยละ 
100.00 รองลงมาคือ รายละเอียดของผลติภัณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 86.96 และ วัตถุดิบที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 82.61ตามล าดับ 

4. การผลิตสื่อประกอบด้วย 3 ช้ิน คือ เรื่องที่ 1 ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้ เรื่องที่ 2 หัตถศิลป์แปรรูป
ในวิถี และ สื่อประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม โดยสื่อทั้งหมดจะท าในรูปแบบ 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่ครบถ้วน กระชับ สามารถบอกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
แนวคิด หรือความเป็นมาของผลติภัณฑ์ อีกทั้งสื่อเข้าถึงประชากรจ านวนมากได้อย่างรวดเรว็ มีการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ได้ง่าย ในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และถูกเผยแพร่โดยผู้บริโภคได้ด้วยต้นทุนต่ า คณะวิจัยได้ก าหนด
พื้นที่รวบรวมข้อมูลใน 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ซึ่ง
พบว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันใน 10 ประเด็น คือ ภาษา เส้นพุ่ง หลักเป็นโทนธรรมชาติ สีที่นิยม ลวดลาย เทคนิคการให้
สีเพื่อเกิดลาย รูปแบบการซ้ าของลาย การแทรกเส้นพุ่ง การวางลาย และอุปกรณ์ตกแต่งผ้า อัตลักษณ์ผ้าของ
วัฒนธรรมอีสานใต้ที่ความแตกต่างจากถ่ินอื่น ได้แก่ ภาคเหนือมีการใช้สีขาว กระบวนการทอของอีกสานเหนือและ
ภาคกลางจะมีการทอขิด และการจก หรือภาคใต้เน้นความสวยงามของการยกดอก ลวดลายของภาคกลางจะมี
ลวดลายทางกษัตริย์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์ ภาคอื่นไม่พบรูปแบบการซ้ าของลายแบบรา่ย ภาคเหนือนิยม
วางลายเมื่อน าไปตัดเย็บให้ขวางกับล าตัว การแทรกเส้นพุ่งภาคอื่นจะใช้เพียงสีพื้น อุปกรณ์ตกแต่งผ้าของทาง
ภาคเหนือและอีสานเหนือจะนิยมร้อยด้วยลูกปัด หรือเหรียญส าหรับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของวัฒนธรรมอีสาน
ใต้น้ัน มีวัฒนธรรมการทอผา้กลุม่ชนเช้ือสายลาวซึงเปน็กลุม่ชนใหญ่ที่มเีอกลักษณ์ กรรมวิธี และรูปแบบของผา้เปน็
ของตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมการทอผ้าปรากฏมาจนปัจจุบัน อีกสองกลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ไท และกลุ่มชน
เช้ือสายเขมร กลุ่มผู้ไท ทั้งผู้ไทด า ผู้ไทขาว และผู้ไทแดงซึ่งเคยอยู่ในดินแดนล้านช้างทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงด้วยกัน 
ก่อนอพยพเข้าสู่ภาคอีสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงมีการสืบทอดแบบผสมผสานกัน 2. กลุ่มเขมร หรือกลุ่มคนไทย
เช้ือสายเขมรเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งตั้งถ่ินฐานที่กระจายอยู่ทางแถบจังหวัดสุรินทร์  ศรีษะเกษ และบุรีรัมย์ 
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หรืออีสานใต้ ชนกลุ่มนี้อพยพมาจากประเทศเขมรเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 ไล่เลี่ยกันกับพวกส่วย (กวย 
หรือ กุย) ปัจจุบันหลายหมู่บ้านมีทั้งลาว เขมร และส่วยอยู่ร่วมกัน แต่ละกลุ่มมีการทอผ้าที่เป็นลักษณะพิเศษเป็น
ของตนเอง ทั้งนี้โดยภูมิปัญญาและกระบวนการหลักในการเตรียมเส้นไหมยังคงเหมือนกัน คือ ปลูกฝ้ายและปลูก
ต้นหม่อนเพื่อเอาใบมาเลี้ยงตัวไหม การลอกกาวไหม น ารังไหมมาสาวให้เป็นเสน้ จนกระทั้งฝอกและย้อมสี จากนั้น
จึงน าไปทอด้วยเครื่องทอแบบพื้นบ้านทีเรียกว่า โฮงหูก หรือ โฮงกี่ 

 
5.2 อภิปรายผล  
  1. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบันที่พบมากที่สุดจาก 30 ตัวอย่าง
คือ 1) ช่ือผลิตภัณฑ์ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ ซึ่งเป็นเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต้อง
มีในการท าสื่อการตลาดให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมศักดิ์ จีวัฒนา และ ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล (2557) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือ เพื่อจัดท าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอ
มือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พบว่า ผ้าไหมทอมือ
ระบบฐานข้อมูลต้องมีรายละเอียดหลัก ประกอบด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4) 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับรางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จ าหน่าย ติดต่อ (9) ช่ือ
เจ้าผลิตภัณฑ์ (10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11) วัตถุดิบที่ใช้  

2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของลูกค้าชาวไทย คือเนื้อหา
เกี่ยวกับช่องทางการจัดส่ง ราคาต่อหน่วย และวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่วนความต้องการด้าน
เนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของลูกค้าชาวต่างชาติ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดส่ง และ
วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หากวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า มีความต้องการด้านเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับ
ราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดส่ง และวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาด้านราคา 
ช่องทางการส่ง และวิธีดูแลรักษาเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะหเ์นื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมอืที่มใีนปัจจบุันทีเ่นื้อหาประกอบที่พบมากที่สุด
คือ ช่ือผลิตภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ แต่ความต้องการของลูกค้ามีมากกว่าที่พบจาก
กลุ่มตัวอย่างเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้จัดท าสื่อการตลาด
ควรเพิ่มเติมเนื้อหา คือ ช่องทางการจัดส่ง และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุ
รงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 
(Products) 2) ราคา (Pricing) 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2558) 
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ยัง ได้ กล่ าวถึง  การใช้ยุทธศาสตร์การสื่ อส ารการตลาดแบบบู รณาการ  ( Integrated Marketing 
Communications) ว่า C ในค าว่า Content เป็นการค้นหาว่าข้อความอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ควร
จะเล่าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า เพื่อจะได้สร้างความโดดเด่นให้กับตราสินค้า และ C ใน
ค าว่า Communication คือการศึกษาว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร กลุ่มเป้าหมายใช้ช่องทางไหน
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ดังนั้นจะต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความอันใดจึงจะเป็นไปตามที่เขา
ต้องการ และจะต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางใดจึงจะเข้าถึงพวกเขาได้ ท าให้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต่อ
ว่าลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารใดมากที่สุด 
พบว่า ลูกค้าชาวไทยให้ความส าคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียลมีเดีย และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน ส่วนลูกค้าชาวต่างชาติให้
ความส าคัญของช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียลมีเดีย และ 3) ด้านเว็บไซต์ต่างๆ และลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญของ
ช่องทางการรับข่าวสาร ในการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก 1) ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 2) ด้านโซเชียล
มีเดีย และ 3) ด้านเสิร์ชเอนจิน เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการต้องสือ่สารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางที่
กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมากที่สุดคือสื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อออนไลน์ ดังนี้ 1) โซเชียล
เน็ตเวิร์ค 2) โซเชียลมีเดีย และ 3) เสิร์ชเอนจิน หรือในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ บุ ญ ต า 
วัฒนวานิชย์กุล และสุภาภรณ์ ศรีดี (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ มีความช่ืนชอบลักษณะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข้อมูลท่องเที่ยวจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรีรัตน์ สัมพัทธ์
พงศ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้า หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พบว่า เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม OTOP คือ การออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค้า การรณรงค์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้วยผ้าไทย และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เนตรชนก คงทน พีรวิชญ์ ค าเจริญ และจิรพัฒน์ โทพล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด
ผ้าไหมอารยธรรมขอม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม 
บ้านตะคร้อเหนือ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วยคือพบว่า ผู้บริโภคต้องการให้มีการออกร้านแสดง
สินค้าและสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก เป็นต้น  

ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยต้องการใหผู้้ประกอบการจดัท าสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้ชัดเจน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า แสดงราคาและภาพประกอบ การช าระค่าสินค้า
พร้อมช่องทางการช าระสินค้า หลักฐานการส่งสินค้า และที่อยู่ที่ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจใน
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การซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ง่ายมากยิ่งข้ึน และควรท าเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ 
เช่น กลุ่มวัยรุ่นให้มากยิ่งข้ึน  

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติต้องการให้ผู้ประกอบการจัดท าสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ตนให้ชัดเจน ควรแสดงหมายเลขทะเบียนการค้า ข้อมูลการช าระค่าสินค้าพร้อมช่องทางการช าระสินค้า หลักฐาน
การส่งสินค้าว่าส่งออกวันไหนสินค้าจะถึงมือผู้รับเมื่อไร หรือ tracking number และสี ขนาด และสินค้าที่มี
จ าหน่ายในสต็อคสินค้าให้ชัดเจน เป็นที่น่าสังเกตว่า ลูกค้าชาวไทยมีความต้องการเนื้อหาพื้นฐาน เช่น เนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า ราคาและภาพประกอบ พร้อมทั้ง การช าระค่าสินค้า ช่องทางการช าระค่าสินค้า หลักฐาน
การส่งสินค้า และที่อยู่ติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า ส่วนชาวต่างชาติมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาพื้นฐานคล้ายคลึงกับลูกค้าชาวไทยแต่ให้ความสนใจและต้องการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการมี
หมายเลขทะเบียนการค้าหรือไม่ และมีความสนใจแสดงความต้องการทราบว่าสี ขนาด และสินค้าที่มีจ าหน่าย
ในสต็อคสินค้าว่ายังมีสี ขนาด และยังมีสินค้าประเภทที่ตนต้องการเหลืออยู่หรือไม่  

3. แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ เนื้อหาควรเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการตัดสนิใจในการซื้อของลูกค้า เช่น 1) ช่ือ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าพร้อมภาพประกอบ 2) ราคาต่อหน่วย 3) ช่องทางจัดจ าหน่ายหรือติดต่อ 
สอดคล้องกับ ข้อค้นพบของสมศักดิ์ จีวัฒนา และ ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล (2557) ที่ว่าผ้าไหมทอมือระบบฐานข้อมูล
ต้องมีรายละเอียดหลัก ประกอบด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4) รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับรางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จ าหน่าย ติดต่อ (9) ช่ือเจ้าผลิตภัณฑ์ 
(10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11) วัตถุดิบที่ใช้ แนวทางการพัฒนาเนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติควรเน้นการท าสื่อในรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อ
เข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผ้าไหมทอมืออยู่แล้ว และลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่นกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ส าคัญคือ 
ช่องทางการจัดส่งและหลกัฐานการส่งสินค้า วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ การช าระค่าสินค้าพร้อมช่อง
ทางการช าระสินค้า หลักฐานการส่งสินค้า หมายเลขทะเบียนการค้า สินค้าที่มีจ าหน่ายในสต็อคสินค้า เป็นต้น โดย
น าเนื้อหาที่จ าเป็นเหล่าน้ีไปบรรจุไว้ในช่องทางการรับข่าวสารของลูกค้าที่เป็นที่นิยมได้แก่ 1) โซเชียลเน็ตเวิร์ค 2) 
โซเชียลมีเดีย และ 3) เสิร์ชเอนจิน หรือในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจาก สื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม (วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ , 2559) สอดคล้องกับ เนตรชนก คงทน พีรวิชญ์ ค าเจริญ และ
จิรพัฒน์ โทพล (2561) ที่พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาความพงึพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมวัฒนธรรมอสีานใต้บนสื่อสงัคมออนไลน์ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลดังต่อไปนี้  
 1. ความพึงพอใจสงูสุดจากการใช้งานสือ่โฆษณาดิจิทลัของประชาชนทั่วไป ชุมชน และโดยรวม คือ 
ประโยชน์ทีเ่กิดข้ึนกบัผูร้ับสื่อ ระยะเวลาในการรบัชม และการล าดับเนื้อหา ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าสื่อมี
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของอีสานใต้ (ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ, 2560) สื่อสามารถน าไปใช้งานในหลาย
กิจกรรม อาทิ การน าเสนออัตลักษณ์ของอสีานใต้ การประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไหม การประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว การสร้างความภาคภูมิและการปลูกฝังความเป็นตัวตนของชุมชน และเป็นการอนรุักษณ์ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน สอดคล้องกบั มารสิสา และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน ใช้หลายวิธีร่วมกันทัง้
การบอกเล่า การสาธิตและลงมือปฏิบัติ การพูดคุยแลกเปลีย่นความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของผ้าไหม
มัดหมีซ่ิ่นตีนแดงของชุมชนมีความสามารถในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผู้ทีม่ีความรู้และฝีมอืในการทอผ้าเพื่อสืบ
ทอดรุ่นต่อรุ่น ส่วนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดจากการใช้งานสื่อโฆษณา คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ประโยชน์ที่
เกิดข้ึนกับผู้รบั และความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการใช้งาน สือ่สงัคมออนไลน์ นั้นยังพบ
ปัญหาในบางกลุ่ม เนือ่งจากบางกลุม่ไม่มีการใช้งานอินเทอรเ์น็ต จึงไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยส่วนมากชุมชน
ทอผ้าไม่ได้ ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั จึงท าให้มีความช านาญในการใช้งานค่อนข้างน้อย 
 2. จากผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใตบ้นสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่าผู้ใช้งานสื่อใน 5 จังหวัดอีสานใต้ยังไม่ช านาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบางกลุ่มไม่ใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานสื่อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ความ
สะดวกในการเข้าถึงสือ่ เนื่องจากจะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ เบญจมาศ มี
ศรี (2561) ได้กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้สารสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 16.2 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ผู้ประกอบการผ้าไหม ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้  

2. ผู้ที่สนใจและนักวิจัยตลอดจนนักวิชาการสามารถน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดใน
งานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ได้  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการผลติผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มี
บรรจุภัณฑ์และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรเพิ่มจ านวนตัวอย่างผู้ประกอบการที่น ามาการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มี
ในปัจจุบันให้ข้ึนเพื่อข้อมูลที่น่าเช่ือถือยิ่งข้ึน  
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2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านเนื้อหาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือกับลูกค้าชาวไทย
และชาวต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  

3. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใน
ตัวตนและรักษาองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการศึกษาในครั้งถัดไป ควรจัดฝึกอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถาม  



1. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอีสานใต้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ไหม 
 จากการน าข้อค าถามให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาประเมินความสอดคล้อง พบว่า 
ตารางท่ี 1.1 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่ออนรุักษ์ภูมปิัญญาการทอผ้าอสีานใต้และสง่เสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรปูจากผ้าไหม 

แบบสอบถาม
ข้อท่ี 

ผู้เชี่ยวชาญ รวม เฉลี่ย สรุปผล 
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 ใช้ได ้



1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ความต้องการจ าเป็นด้าน
เน้ือหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของท่านทีม่ตี่อผลิตภัณฑผ์้าไหมทอมือ 
 
ตารางท่ี 1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส่วนที่ 2 เรื่อง ความต้องการ
จ าเป็นด้านเนื้อหาของลกูค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

แบบสอบถาม
ข้อท่ี 

ผู้เชี่ยวชาญ รวม เฉลี่ย สรุปผล 
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 ใช้ได ้

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าข้อค าถามส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของท่านที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทั้ง 15 ข้อ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหา



ของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นด้าน
เนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 
 
ส่วนท่ี 3 การรับข่าวสารดิจทิัล 
 
ตารางท่ี 1.3 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส่วนที่ 3 เรื่อง ความต้องการ
จ าเป็นด้านเนื้อหาของลกูค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

แบบสอบถาม
ข้อท่ี 

ผู้เชี่ยวชาญ รวม เฉลี่ย สรุปผล 
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 ใช้ได ้

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าข้อค าถามส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาของท่านที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทั้ง 15 ข้อ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาดิจิทัล
แบบมีส่วนร่วมเพื่ออนุรกัษ์ภูมิปัญญาการทอผา้อีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลติภัณฑ์แปรรปูจากผ้าไหม ข้อที่ 2 
เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 
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คอมพิวเตอร.์ .การประชุมวิชาการระดบัชาติ "การจัดการเทคโนโลยรและนวัตกรรม" ครัง้ที่ 4. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสารคาม 
 4)  ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ ส าคัญ ฮ่อบรรทัด สมบัติ ประจญศานต์. การพัฒนาโปรแกรมจ าลองส าหรับ
การทอผ้าไหมมัดหมี่แบบหมีล่วด จากการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดบรุรีัมย์ . วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 26 ฉบับที่ 7 2561. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .หน้า 1264-1272 
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หน่วยงานท่ีสังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บรุีรมัย์ 31000 
โทรศัพท์  089-711-9578/044-613-696   
อีเมล   khruuthai@yahoo.com 
 
วันเดือนปีเกิด   23 มกราคม 2518  
 
การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2541 
ระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2547 
 
การศึกษาเพ่ิมเติม 

College Writing 2.1X: Principles of Written 
English (online course certificate through EdX)     

UC Berkeley, USA   2556 

English for Specific Purposes, Best Practices for 
Courses and Materials Language Learning and 
Teaching Curriculum (online teacher training 
course certificate funded by US Embassy)   

University of Oregon, USA  2557 

Shaping the Way We Teach English 1: The 
Landscape of English Language Teaching  (5 
weeks online teacher training course certificate 
offered through Coursera)   

University of Oregon, USA  2558 

Shaping the Way We Teach English 2: Paths to 
Success in ELT (5 weeks online teacher training 
course certificate offered through Coursera)    

University of Oregon, USA 2558 

English for Career Development  
(5 weeks online course certificate through 
Coursera)    

University of Pennsylvania, USA  2559 

English for Business and Entrepreneurship  
(5 weeks online course certificate offered 
through Coursera)    

University of Pennsylvania, USA 2559  

Coursera Mentor Community and Training 
Course (2 weeks online course certificate 
offered through Coursera)     

Coursera Mentor Community Team, Cousera 2559  

English for Journalism  
(5 weeks online course certificate offered 
through Coursera)    

University of Pennsylvania, USA 2559 
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Teach English Now! Foundational Principles (5 
weeks online course certificate offered through 
Coursera)    

Arizona State University, USA   
 

2560 

Teach English Now! Theories of Second 
Language Acquisition (5 weeks online course 
certificate offered through Coursera)    

Arizona State University, USA   2560 

Teach English Now! Technology Enriched 
Teaching (5 weeks online course certificate 
offered through Coursera)    

Arizona State University, USA   2560 

English for Media Literacy (5 weeks online 
course certificate offered through Coursera)    

University of Pennsylvania, USA 2560  

Technology for Autonomous Learning (MOOC 
course certificate funded by US Embassy)   

Indonesian Massive Online Course (IMOOC) 2561  

English for Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics (5 weeks online course 
certificate offered through Coursera)    

University of Pennsylvania, USA 2562  

Winter 2019 Five Week Massive Open Online 
Course Content based Instruction  
 

The American English (AE)  
E-Teacher Program 
a program of the 
U.S. Department of State  
and FHI 360  through World Learning  
 

2562  

 
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย  
งานวิจัย 
ผู้วิจัยโครงการวิจัย :  

1. ศึกษาและพัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง 
และปราสาทเมอืงต่ า ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาและพฒันานวัตกรรมทีส่่งเสริมความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ที่อ าเภอเฉลมิพระเกียรติและ
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์   
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  เลขทีส่ัญญา 64/3/2556 

2. การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ์
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (ว.ช.)  เลขทีส่ัญญา 90/2559 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
อาเซียน 
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ เลขทีส่ัญญา 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. การศึกษาและพฒันานวัตกรรมที่สง่เสรมิความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์   
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  เลขทีส่ัญญา 64/2556 

7. การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลาย  
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  เลขทีส่ัญญา 49/2557  

8. การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสทัอักษรภาษาอังกฤษ 
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  เลขทีส่ัญญา 49-1/2557  

9. การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          เลขทีส่ัญญา 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. พัฒนานวัตกรรมการสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม
เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลงุเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวัดบรุรีัมย ์
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (ว.ช.)  เลขทีส่ัญญา 75/2561 

13. Needs Analysis for English Communicative Innovation of Buriram United Megastore 
Personnel  
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว  
 
 
 



 
 

บทความ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 22-24 
พฤศจิกายน 2559 ฉบับพิเศษ ประจ าปี 2559 The Employment of Phonetic Exercises to 
Improve English Major Students’ Pronunciation หน้า 203-216   

2. บทความวิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ในโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที ่13  The 13th Inter- University Cooperation Program  เรื่อง “เครือข่ายความรูเ้พื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอ้มในภูมิภาคเอเชีย” “ASIAN Community 
Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental 
Stability”  ระหว่างวันที ่ 8 – 12กรกฎาคม 2560 ณ University of Miyazaki ประเทศญีปุ่่น 
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 ปราสาทเมืองต่ า จงัหวัดบรุีรัมย์ 

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 Short-
Course 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
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1st HUSOC Symposium 2018)  ระหว่าง
วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
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  เรือ่ง 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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง 
Experienced Translators’ Tips and Tricks for Using Online Tools in Thai-English 
Abstract Translation   

11. พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2018). การ พัฒนาคู่มอืการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์. The Golden Teak: Humanity and Social 
Science Journal, 24(Special), 12-21. 

12. พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2018). การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรบัอาเซียน 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมผีู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. Humanities and Social Sciences Journal, 
Ubon Ratchathani Rajabhat University, 9(2), 257-271. 

 
หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ1 English for Business Communication I (1552701) 
 
สื่อการสอน (PPT slides)  

1. ภาษาอังกฤษส าหรบัวิชาการ 2 English for Academic Purposes II (0002203) 
2. การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกจิ 1 Business English Translation I (1562302) 
3. อรรถศาสตร์ Semantics (1553106) 
4. การเขียนเบื้องต้น Basic Writing (1551401) 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-60-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94/135840643273037?hc_ref=ARQ3p-QbKPFQah4AWovCvAT4p8JI9eKlMGpNvBp809Pe1v1MKYr8EopKhCVSUb2E93o&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-60-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94/135840643273037?hc_ref=ARQ3p-QbKPFQah4AWovCvAT4p8JI9eKlMGpNvBp809Pe1v1MKYr8EopKhCVSUb2E93o&fref=tag


 
 

 
ประสบการณ์การท างานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรส์าขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  

2. ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักทะเบียนและสง่เสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 

3. Coursera Mentor 2559 – ปัจจุบัน 
4. ผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษของวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 2557- ปัจจบุัน 
5. นักแปล ศูนย์การแปลและการล่าม ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ พ.ศ. 

2560-ปัจจุบัน 
6. นักแปล ศูนย์การแปล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ พ.ศ. 

2560-ปัจจุบัน 
  
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ/ วรรณคดีอเมรกิันร่วมสมัย / ละครตะวันตก / การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ / MOOCs  


