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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 2562 
 

ศาสตราจารยแ ดร. กรียงศักดิ์  จริญวงศแศักดิ์  นักวิชาการอาวุส มหาวิทยาลัยฮารแวารแด 

รองศาสตราจารยแ ดร.กรองทิพยแ นาควิชตร วิทยาลัยนครราชสมีา 

รองศาสตราจารยแ ดร.จิตติ กิตติลศิเพศาล มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

รองศาสตราจารยแ ดร.จุฬามาศ  จนัทรแศรีสคุต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

รองศาสตราจารยแ ดร.จําริญรตันแ จิตตแจริจรรยแ มหาวิทยาลยัวงษแชวลิตกุล 

รองศาสตราจารยแ ดร.ชคตัตรยั รยะสวัสดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ ดร.ชนินทรแ วะสีนนทแ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

รองศาสตราจารยแ ดร.จุรีพร จันทรแพาณิชยแ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 

รองศาสตราจารยแ ดร.รสริน พิมลบรรยงคแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารยแ ดร.ปิยกนิฏฐแ ชติวนิช มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารยแ ดร.ปาจรยีแ ผลประสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 

รองศาสตราจารยแ ดร.พนิตสภุา ธรรมประมวล มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี

รองศาสตราจารยแ ดร.พนอนื่อง สทุัศนแ ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมดจ็จาพระยา 

รองศาสตราจารยแ ดร.เพทูรยแ อินต฿ะขัน มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

รองศาสตราจารยแ ดร.สารภี วรรณตรง นักวิชาการอิสระ 

รองศาสตราจารยแ ดร.สุธานันธแ พธิ์ชาธาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ ดร.สุรยีแมาศ สุขกส ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี

รองศาสตราจารยแ ดร.สุวิมล ตั้งประสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ ดร.สุวัฒนา ตุงสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 

รองศาสตราจารยแ ดร.สําราญ กําจดัภัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

รองศาสตราจารยแ ดร.อาลัย จันทรแพาณิชยแ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 

รองศาสตราจารยแ ดร.อกรัตนแ อกศาสตรแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ กรองทิพยแ ชัยชาญ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ นตรชนก คงทน มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ เทยรจนแ พวงมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

รองศาสตราจารยแ พรณยีแ ตะกรุดทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

รองศาสตราจารยแ วรารตันแ ขียวเพรี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

รองศาสตราจารยแ วรณุี ชาวนแสุขมุ มหาวิทยาลยัราชภฏัวเลอลงกรณแ฿นพระบรมราชนูปถัมภแ 

รองศาสตราจารยแ สุมธ กนมณ ี มหาวิทยาลยัขอนกน 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กนกพร ฉิมพลี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กมลวรรณ วรรธนัง มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กานตแ นตรกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.เกรฤกษแ ศิลาคม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
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ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กิ่งดาว  จินดาทวิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถแ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.กุลกันยา ศรีสุข มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ฆมัภิชา ตนัติสันตสิม มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จาริณี มากว มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จิตศิริน กอนคง มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.จักรกฤช จียวิริยบญุญา  มหาวิทยาลยัขอนกน 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชมนาด  มั่นสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ชตมิา เชยวงศแกียรติ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ณฏัฐชา หนอทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นลินทิพยแ พิมพแกลัด มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมยแ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นวลรวี กระตายทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นภดล  สงข มหาวิทยาลยัราชภฏัรําเพพรรณ ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นัฐยา บญุกองสน มหาวิทยาลยัวงษแชวลิตกุล 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นิรันดรแ คงฤทธิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.บุษยา วงษแชวลิตกุล มหาวิทยาลยัวงษแชวลิตกุล 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.บุรินทรแ ปลงดีสกลุ มหาวิทยาลยัขอนกน 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษแ มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ประหยัด ภูมิคกรักษแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ปรญิญา มูลสิน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พงษแศักดิ์ รวมชมรัตนแ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พีรพัฒนแ ยางกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พลานุช คงคา มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พยุงพร นนทวิศรุต มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.มาลินี เพบูลยแนุกูลกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนทแ มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.รตันะ ปใญญาภา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ลาวัลยแ ศริิศรีมังกร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วาสนา พิม่พูล มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศรสีุนันทแ ประสริฐสังขแ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยอด็ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศิรสิุภา อมหยวก มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศิริพร ลศิยิ่งยศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สม฿จ บุญหมื่นเวย มหาวิทยาลยัทคนลยรีาชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สามารถ อัยกร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สริินาถ จงกลกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สรุพงษแ จรัสรจนกุล มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สจุิตกัลยา มฤครัฐอินปลง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุธาสินี พธ์ิชาธาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุนันทแ สีพาย มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สภุาพร พงศแภิญญอภาส มหาวิทยาลยัราชภฏักําพงพชร 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุขสันติ  วงวัน วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สรุีรตันแ  จีนพงษแ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุวรรณา ตชะธีระปรีดา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สาํริง เกยวงศแ มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.หฤษฎแสลกัษณแ วิริยะ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อรรถพล ศิริวชพันธุแ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะกษ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อนุจิตร ชิณสาร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัจฉรา หลอตระกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 

ผูชวยศาสตราจารยแ กรกนก ธูปประสม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ชยพล ธงภักดี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ตลุา คมกฤต มนรัตนแ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ทวี วัชระกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ นรินทรแภสั สขุีสนธิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ บุษกร จันทแทวนุมาส มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ บุญเท จริญผล มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 

ผูชวยศาสตราจารยแ พิชญาวี ทองกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ พิทักษแชัย ดชอุดม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ รตันา รุจริกุล นักวิชาการอิสระ 

ผูชวยศาสตราจารยแ รขา อินทรกาํหง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ วิภาวี พูลทวี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ ศริิพร หงสแพนัธุแ นักวิชาการอิสระ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ศุภางคแ นันตา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทรแ 

ผูชวยศาสตราจารยแ สภุาวดี มณีนตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ อรสิริ วิมลธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ อกราช หนูกว  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารยแ อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรสภณ มหาวิทยาลยัวงศแชวลิตกุล 

ดร.กิจฐชต เกรวาส มหาวิทยาลยับูรพา 

ดร.จริพัฒนแ ทพล มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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การศกึษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใชสื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต บนสื่อสังคมออนไลนแ 
The Study of The Efficiency and Problems of Using Digital Advertising  

in The Southern Isaan Silk Weaving Culture on Social Media 
 

ดรัสวิน วงศแปรเมษฐแ1, พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร2, พัลลภา เลิศเจริญวนิช3 และจิรายุฑ ประเสริฐศรี4 
Drusawin Vongpramate1 Puttachart Limsiriruengrai2 Pallapa Lertcharoenwanich3  

and Jirayut Prasertsri4 
1สาขาวิชาทคนลยสีารสนทศ คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัยแ 

2-3สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัยแ 
4สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมยแ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัย฿นครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาความพึงพอ฿จ ละสภาพปใญหาการ฿ชสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบน
สื่อสังคมออนเลนแความพึงพอ฿จสูงสุดจากการ฿ชงานสื่อฆษณาของประชาชนทั่วเป ละชุมชนทอผาเหม ฿น 5 จังหวัดวัฒนธรรมรวมอีสาน฿ต 
จํานวน 386 คน ซึ่งเดมากจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของครอนบาค ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัยป็น บบสอบถามมาตรตรา
สวน 5 ระดับ สถิติที่฿ชเดก คาฉลี่ย ละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชสื่อฆษณา
ภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อสังคมออนเลนแ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละผลการศึกษาสภาพปใญหาการ฿ชงาน พบวา
ผู฿ชงานยังเมชํานาญ฿นการ฿ชงานอินทอรแน็ต ละบางกลุมเมมีการ฿ชงานสื่อสังคมออนเลนแ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, ความพึงพอ฿จ, ภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ต 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study of the efficiency and problems of using digital advertising in the 
southern isaan silk weaving culture on social media. The samples group in this study of 375 selected from general 
public and the silk weaving community in 5 northeastern communal cultures by the method of Cronbach sample. The 
statistics used for analyzing the data were mean and standard deviation. The results showed that the sample group had the 
level of satisfaction in using digital advertising in the southern isaan silk weaving culture on social media with the high 
level 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. 
Keyword:  Efficiency, Satisfaction, Southern Isaan Silk Weaving Culture 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมเหมป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอศรษฐกิจเทยป็นอยางมาก  นับตั้งตพระบาทสมด็จพระนางจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรง฿หความสนพระทัย฿นกิจการทอผาพื้นมือง ละทรง฿หการสนับสนุนสงสริม฿หมีการทอผาพื้นมือง ละผลิตภัณฑแ
เหมก็ป็นสินคาเหมที่มีอกาสทางการตลาดทั้ง฿นประทศละตางประทศที่กิดจากอุตสาหกรรมเหม รัฐบาลดยกรมสงสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมเดล็งห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมเหม ศักยภาพของผาเหมเทยตลอดจนอกาส฿นการสรางองคแความรูรูปบบ
฿หมที่ทันสมัยละสรางสรรคแนวัตกรรมที่ป็นประยชนแพื่อตอยอดดานพัฒนาอุตสาหกรรมผาเหม฿หติบตละมีศักยภาพ฿นชิงพาณิชยแ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 
 ผลิตภัณฑแชุมชนประภทผาละครื่องตงกายของภาคหนือป็นผลิตภัณฑแชุมชนประภทงานหัตถกรรมสิ่งทอที่สรางช่ือสียง฿หก
กลุมจังหวัดละประทศ สรางรายเด฿หกครอบครัว ชุมชน ละประทศชาติมาอยางยาวนานละตอนื่อง ดยมีกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอด
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ตอกันมาจากบรรพบุรุษละถายทอดมาสูลูกหลานจนกิดป็นภูมิปใญญาทองถิ่น (จินตนา, 2556) จากนั้นจึงกิดการจัดตั้งป็นกลุมงาน
หัตถกรรม ป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาหัตถกรรมสิง่ทอออกจําหนายเปสูตลาดท้ัง฿นประทศละตางประทศ ละรัฐบาลมีนยบาลสงสริม
สินคาผลิตภัณฑแชุมชน฿นครงการ “หนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ” (OTOP) พื่อกปใญหาความยากจนของชุมชน สรางงาน สรางรายเด พัฒนา
ชุมชน฿หข็มข็ง พึงตนองเด ดยมุง฿หความสําคัญของการนําภูมิปใญญาชาวบานละทรัพยากรที่มีอยู฿นทองถิ่นมาพัฒนา สรางรายเดละ
สรางมูลคาของผลิตภัณฑแ฿หสูงข้ึน มีคุณคา มีจุดดน มีอกลักษณแ (วรีรัตนแ, 2559) บุรีรัมยแป็นจังหวัดที่มีชื่อสียงรื่องผาเหมของประทศเทย 
นื่องจากประวัติละการสั่งสมภูมปิใญญาจากบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน ละเดรับการสงสริมจากพระบาทสมด็จพระจุลจอมกลาจาอยูหัว 
฿นปี พ.ศ. 2449 การทอผาเหมของจังหวัดบุรีรัมยแ ทรงพระกรุณาปรดกลา ฯ สงผูช่ียวชาญชาวญี่ปุุนมา฿หคํานะนํา ละ฿นปี พ.ศ. 2530 
มีชาวบานหนองกดินทางเปถวายผาเหมพื่อรับสด็จสมด็จพระนางจาพระบรมราชินีนารถท่ีพระตําหนักภูพานราชนิวศนแ จังหวัดสกลนคร 
ทรงช่ืนชม฿นความงดงาม ละทรงพระราชทานงิน฿หป็นคาผาเหม สรางความปลาบปลื้ม฿จ นํามาซึ่งการรวมกลุมช่ือวา กลุมทอผาหนองก 
อําภอนาพธิ์ จนกลายป็นอําภอหนึ่ง฿นจังหวัดบุรีรัมยแที่มีช่ือสียงกี่ยวกับผาเหมป็นอยางมาก สรางรายเดอยางมากมายพิ่มติม
นอกหนือจากการทํากษตรกรรม ป็นชุมชนตนบบ฿นการกระจายทคนิคละวิธีการจนกิดชุมชนทอผากลุมตาง ๆ ฿นจังหวัด (สมาคม
ทองที่ยวจังหวัดบุรีรัมยแ, 2556) อยางเรก็ตามสภาวการณแ฿นปใจจุบันทั้งเหมละฝูายเมสามารถขาถึงกลุมผูบริภคเดอยางทั่วถึง อาจมี
นวนมสูญหายเปตามกาลวลาละยุคสมัยที่ปลี่ยนเปอันกิดจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกขาสูวิถีชีวิตมากขึ้นรื่อย ๆ ทํา฿หพฤติกรรมการ
สวม฿ส฿นยุคปใจจุบันเมสอดคลองกับผาเหมมัดหมี่ที่มีภาพลักษณแผานุงผาถุงสําหรับผูฒาผูก อีกทั้งขาดความหลากหลายของลวดลาย ซึ่งมี
งานวิจัยที่ช้ีชัดวาความหลากหลายดานลวดลายมีความสัมพันธแกับความถี่฿นการซื้ออยางมีนัยสําคัญ ตสถานการณแการผลิตกลับเมอื้อตอ
กระสนิยมผูผลิตสวน฿หญยังคงผลิตผามัดหมี่ลวดลายบราณที่เดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ เมสอดคลองตอความตองการของผูบริภค 
อีกทั้งการประชาสัมพันธแท่ีเมหมาะสมกับการปลี่ยนปลงของสังคม฿นปใจจุบัน  
 จากปใญหาดังกลาวกับนวคิดการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่น ละการสงสริมการตลาด฿นยุคปใจจุบัน ผูวิจัยจึงกิดนวคิด฿นการ
พัฒนาสื่อฆษณา฿นรูปบบดิจิทัล ดย฿ชนวนมการบริภคของ Francesco Morace (2003) ศูนยแวิจัย Future Concept Lab ซึ่งป็น
หลงของการคิดละการปฏิบัติทางการตลาดรูปบบ฿หม ประยุกตแกับสื่อสังคมออนเลนแบนระบบครือขายอินทอรแน็ต ดยสื่อที่เดสามารถ
ขา฿จเดงาย มีนื้อหากระชับ กระตุนความตระหนัก฿นภูมิหลังของผลิตภัณฑแ สะทอนอัตลักษณแของวัฒนธรรมอีสาน฿ต  
 ผูวิจัยคาดวาการวิจัย฿นครั้งนี้จะนวทาง฿นการกําหนดนนบาย฿นการผลิตผลิตภัณฑแผาเหมที่ตรงกับความตองการของตลาด ละ
เดสื่อฆษณาดิจิทัล พื่ออนุรักษแภูมิปใญญาการทอผาเหมละอัตลักษณแการทอผาของวัฒนธรรมอีสาน฿ต กิดการถายทอดภูมิปใญญาจากรุนสู
รุนละผูที่สน฿จผานสื่อฆษณาดิจิทัลพัฒนาขึ้น อีกท้ังสงสริมการตลาดผาเหมละผลิตภัณฑแปรรูปจากผาเหมของวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อ
สังคมออนเลนแ 
 

วัตถุประสงคแการวิจัย 
 พื่อศึกษาความพึงพอ฿จ ละสภาพปใญหาการ฿ชสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อสังคมออนเลนแ 
 

นิยามศัพทแท่ีใชในการวิจัย 
 สื่อฆษณาดิจิทัล หมายถึง สื่อหรือครื่องมือท่ีบรรจุนื้อหา ซึ่งอยู฿นรูปบบขอมูลดิจิทัล 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง ฿ชหรือปฏิบัติลว สามารถขาถึงผู฿ชงาน ละผู฿ชงานขา฿จ฿นนื้อหา 
 อีสาน฿ต หมายถึง กลุมวัฒนธรรมรวม 5 จังหวัด เดก นครราชสีมา บุรีรัมยแ สุรินทรแ ศรีสะกษ ละอุบลราชธานี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยดํานินการตามหลกับูรณาการละการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดยริ่มจากการสํารวจองคแความรูดิม พื่อนําเปวิคราะหแ
฿หเดขอมูลสําหรับการนําสนอผานสื่อดิจิทัลพื่องายกการ฿ชงานบนสื่อสังคมออนเลนแ นํามาสูการยกระดับสินคาชุมชน  ดยมีกรอบนวคิด
การวิจัย ดังภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบท่ี 1 กรอบนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ป็นงานวิจัยบบสํารวจ (Survey Research) ดยผูวิจัยเดดํานินการวิจัยดังรายละอียดตอเปนี้ 
 1. ประชากรที่ศึกษา เดก ประชาชนท่ัวเป฿น 5 จังหวัดอีสาน฿ต 
 2. กลุมตัวอยาง เดก ชุมชนที่มีการทอผาเหมดยลือกจากการสุมบบจาะจง จํานวนจังหวัดละ 40 คน ละประชนชนทั่วเป
ดยลือกจากการสุม 40 คน รวมจังหวัดละ 80 คน 
 3. ตัวปรที่฿ช฿นการวิจัย 
  3.1 ตัวปรตน เดก สถานะภาพของผูรับสื่อ คือ ประชาชนท่ัวเป ละชุมชนทอผาเหม 
  3.2 ตัวปรตาม เดก ความพึงพอ฿จละสภาพปใญหาการ฿ชสื่อฆษณาดิจิทัลของกลุมตัวอยาง 
 4. ครื่องมือที่฿ช฿นการวิจัย เดก บบสอบถามความพึงพอ฿จ ดยผูวิจัยเดบงบบสอบถามออกป็น 2ตอน ประกอบดวย
บบสอบถามบบลือกตอบ จํานวน 1 ตอน ละปลายปิด 1 ตอน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น ดยขั้นตอนการสรางครื่องมือมีดังนี้ 
  4.1 ศึกษาอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวของกับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อประชาสัมพันธแออนเลนแ ละการศึกษาสภาพปใญหา
การ฿ชงานอินทอรแน็ต 
  4.2 สรางขอคําถามกี่ยวกับประด็นสอบถามกี่ยวกับการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ต ตาม
กรอบนวคิด฿นการวิจัย ดยบบสอบถามมี 2 ตอน เดก  
   4.2.1 ตอนท่ี 1 ป็นประด็นสอบถามกี่ยวกับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน
฿ตดยบงระดับความพึงพอ฿จป็น 5 ระดับ บบ Likert Scale 
   4.2.3 ตอนที่ 2 ป็นคําถามปลายปิด ฿นประด็นขอสนอนะพิ่มติมกี่ยวกับสภาพปใญหา฿นการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิ
ปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ต 
   4.3 นําบบสอบถามที่สรางขึ้น฿หผูช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พื่อตรวจสอบความตรงชิงนื้อหาของคําถามละการ฿ชภาษา
พื่อนํามาปรับปรุง฿หป็นบบสอบถามที่สมบูรณแจากนั้นนําทดลอง฿ชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ฿กลคียงกับประชากร จํานวน 30 คนพื่อ
คํานวณหาคาความช่ือมั่นหรือความที่ยง ซึ่งเดคาความชื่อมั่นของครื่องมือ ทากับ 0.97 จึงนําเป฿ชก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอเป 

ศึกษาละรวบรวมขอมูลหัตถกรรมการทอผา 
จากกลุมทอผาละหนวยงานที่กี่ยวของ 

จัดกลุมขอมูลละรียบรียง 

ออกบบละสรางสื่อฆษณา฿นรูปบบดิจิทัล 

ศึกษาความพึงพอ฿จละสภาพการ฿ชงานสื่อ 
ผยพรสื่อฆษณาดจิิทัลบนครือขาย
คอมพิวตอรแผานสื่อสังคมออนเลนแ 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ดยผูชี่ยวชาญละนกัวิชาการ 

เมพึงพอ฿จ พึงพอ฿จ 

เมสอดคลอง สอดคลอง 

การกอรูปของลาย ลวดลาย การลี้ยงเหม การสาวเหม การคน
เหม การมัดยอม การทอ การปรรูป การ฿ชงาน การจาํหนาย 

วิคราะหแขอมูลที่ผูประกอบการตองการนําสนอ 

ศึกษาละรวบรวมน้ือหาประกอบผลิตภัณฑแ
ผาเหมทอมือที่มี฿นปใจจบุัน 
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 5. สถิติที่฿ช฿นการวิคราะหแขอมูล มื่อก็บรวบรวมขอมูลเดตามที่ตองการลว ผูวิจัยเดตรวจความสมบูรณแของขอมูล พื่อพรอมที่
จะนําเปวิคราะหแขอมูล ดยบันทึกลง฿นครื่องคอมพิวตอรและประมวลผลทางสถิติดย฿ชปรกรมสําร็จรูป ผูวิจัยจัดลําดับการวิคราะหแ 
ดังตอเปนี้ 
  5.1 วิคราะหแขอมูลสําหรับการวิจัยชิงปริมาณ ดยการหาคาฉลี่ย ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน  
  5.2 วิคราะหแขอมูลสําหรับการวิจัยชิงคุณภาพ ดยการหาคาความถี่ ละสถิติรอยละ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอ฿จ ละสภาพปใญหาการ฿ชสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อสังคมออนเลนแ 
พบวามีผูตอบบบสอบถาม ท้ังหมด 386 คน บงป็น ประชาชนท่ัวเป 200 คน ละชุมชนทอผาเหม 186 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตของประชาชนท่ัวเป 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต 

200N   
x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

1. ความขา฿จภูมิปใญญาการทอผา 4.04 0.80 มาก 
2. ความขา฿จอัตลักษณแอีสาน฿ต 4.01 0.81 มาก 
3. การลําดับนื้อหา 4.01 0.76 มาก 
4. ความทันสมัยของนื้อหา 3.98 0.82 มาก 
5. การ฿ชภาษาเดอยางหมาะสม 4.09 0.79 มาก 
6. ความชัดจนละนาช่ือถือของสื่อ 4.02 0.89 มาก 
7. ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ 3.53 0.50 มาก 
8. ระยะวลา฿นการรับชม 4.07 0.81 มาก 
9. กระตุน฿หกิดการทองที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษแวัฒนธรรมอีสาน฿ต 4.01 0.82 มาก 
10. ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับสื่อ 4.11 0.83 มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.78 มาก 
 
 จากตารางผลการศึกษาพบวา ลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตสูงสุด คือ 
ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับสื่อ ( x = 4.11, . .S D = 0.83) อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ การ฿ชภาษาเดอยางหมาะสม ( x = 4.09, . .S D = 
0.79) อยู฿นระดับมาก สําหรับลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อที่มีคาฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ ( x = 3.53, . .S D = 
0.50) อยู฿นระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอสีาน฿ตของชุมชนทอผาเหม 

ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต 

186N   
x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

1. ความขา฿จภูมิปใญญาการทอผา 3.51 0.89 มาก 
2. ความขา฿จอัตลักษณแอีสาน฿ต 3.95 0.62 มาก 
3. การลําดับนื้อหา 4.02 0.57 มาก 
4. ความทันสมัยของนื้อหา 3.52 0.91 มาก 
5. การ฿ชภาษาเดอยางหมาะสม 3.50 0.51 มาก 
6. ความชัดจนละนาช่ือถือของสื่อ 3.53 0.90 มาก 
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ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน 
สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต 

186N   
x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

7. ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ 3.48 0.91 มาก 
8. ระยะวลา฿นการรับชม 4.03 0.64 มาก 

9. กระตุน฿หกิดการทองที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษแวัฒนธรรมอีสาน฿ต 3.54 0.90 มาก 
10. ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับสื่อ 3.47 0.93 มาก 

เฉลี่ย 3.67 0.78 มาก 
 

 จากตารางผลการศึกษาพบวา ลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตสูงสุด คือ 
ระยะวลา฿นการรับชม ( x = 4.03, . .S D = 0.64) อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ การลําดับนื้อหา ( x = 4.02, . .S D = 0.57) อยู฿นระดับมาก 
สําหรับลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับสื่อ ( x = 3.47, . .S D = 0.93) อยู฿นระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภมูิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ต 
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน 

สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต 
386N   

x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 
1. ความขา฿จภูมิปใญญาการทอผา 3.75 0.90 มาก 
2. ความขา฿จอัตลักษณแอีสาน฿ต 4.01 0.68 มาก 
3. การลําดับนื้อหา 4.05 0.73 มาก 
4. ความทันสมัยของนื้อหา 3.76 0.90 มาก 
5. การ฿ชภาษาเดอยางหมาะสม 3.82 0.90 มาก 
6. ความชัดจนละนาช่ือถือของสื่อ 3.78 0.89 มาก 
7. ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ 3.51 0.50 มาก 
8. ระยะวลา฿นการรับชม 3.78 0.88 มาก 
9. กระตุน฿หกิดการทองที่ยว การตลาด หรือการอนุรักษแวัฒนธรรมอีสาน฿ต 3.81 0.91 มาก 
10. ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับสื่อ 3.98 0.72 มาก 

เฉลี่ย 3.82 0.81 มาก 
 

 จากตารางสรุปผลการศึกษาพบวา ลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตสูงสุด คือ 
การลําดับนื้อหา ( x = 4.05, . .S D = 0.73) อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ ความขา฿จอัตลักษณแอีสาน฿ต ( x = 4.01, . .S D = 0.68) อยู฿น
ระดับมาก สําหรับลําดับความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ ( x = 3.51, . .S D = 0.50) อยู฿น
ระดับมาก 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาสภาพปใญหาการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอสีาน฿ต 
สภาพปัญหาการใชงาน 

สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผาไหมวัฒนธรรมอีสานใต 
386N   

f รอยละ 
1. ผู฿ชงานเมชํานาญ฿นการ฿ชงานอินทอรแน็ต 132 34.19 
2. เมคย฿ชงานอพพิลคชันสื่อสงัคมออนเลนแ  43 11.13 
3. มีฆษณารบกวน  10 2.59 
4. ความลาชา฿นการช่ือมตออินทอรแน็ต 4 1.03 
5. สัญญาอินทอรแน็ตขาดหาย 4 1.03 
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 ผลการศึกษาสภาพปใญหาการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อสังคมออนเลนแ พบวา อันดับที่ 1 
ผู฿ชงานเมชํานาญ฿นการ฿ชงานอินทอรแน็ต จํานวน 132 คน คิดป็นรอยละ 34.19 อันดับที่ 2 เมคย฿ชงานอพพิลคชันสื่อสังคมออนเลนแ 
จํานวน 43 คน คิดป็นรอยละ 11.13 อันดับที่ 3 มีฆษณารบกวน จํานวน 10 คน คิดป็นรอยละ 2.59 ละขอสนอนะอื่น ชน ความลาชา
฿นการช่ือมตออินทอรแน็ต สัญญาอินทอรแน็ตขาดหาย 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิคราะหแขอมลูการศึกษาความพึงพอ฿จ ละสภาพปใญหาการ฿ชสื่อฆษณาภมูิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบน
สื่อสังคมออนเลนแ ผูวิจยัขอนําสนอการอภิปรายผลดังตอเปนี้  
 1. ความพึงพอ฿จสูงสุดจากการ฿ชงานสื่อฆษณาดิจิทัลของประชาชนทั่วเป ชุมชน ละดยรวม คือ ประยชนแที่กิดขึ้นกับผูรับสื่อ 
ระยะวลา฿นการรับชม ละการลําดับนื้อหา ตามลําดับ จะห็นเดวาสื่อมีประสิทธิภาพ฿นการสื่อสารถึงอัตลักษณแของอีสาน฿ต (ณัฏฐธิดา จัน
ทรแมะ, 2560) สื่อสามารถนําเป฿ชงาน฿นหลายกิจกรรม อาทิ การนําสนออัตลักษณแของอีสาน฿ต การประชาสัมพันธแสินค าผาเหม การ
ประชาสัมพันธแชุมชนพื่อการทองที่ยว การสรางความภาคภูมิละการปลูกฝใงความป็นตัวตนของชุมชน ละป็นการอนุรักษณแภูมิปใญญา
ทองถิ่น สอดคลองกับ มาริสสา ละคณะ (2561) เดกลาววา การถายทอดภูมิปใญญาชุมชน ฿ชหลายวิธีรวมกันทั้งการบอกลา การสาธิตละ
ลงมือปฏิบัติ การพูดคุยลกปลี่ยนความรูรวมกัน การอนุรักษและสืบสานของผาเหมมัดหมี่ซิ่นตีนดงของชุมชนมีความสามารถ฿นการ
จําหนายผลิตภัณฑแ มีผูที่มีความรูละฝีมือ฿นการทอผาพื่อสืบทอดรุนตอรุน สวนความพึงพอ฿จนอยที่สุดจากการ฿ชงานสื่อฆษณา คือ ความ
สะดวก฿นการขาถึงสื่อ ประยชนแท่ีกิดขึ้นกับผูรับ ละความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ ตามลําดับ จะห็นเดวาการ฿ชงาน สื่อสังคมออนเลนแ นั้น
ยังพบปใญหา฿นบางกลุม นื่องจากบางกลุมเมมีการ฿ชงานอินทอรแน็ต จึงเมเด฿ชสื่อสังคมออนเลนแ ดยสวนมากชุมชนทอผาเมเด เมเด฿ชงาน
อินทอรแน็ตป็นหลัก จึงทํา฿หมีความชํานาญ฿นการ฿ชงานคอนขางนอย 
 2. จากผลการศึกษาสภาพปใญหาการ฿ชงานสื่อฆษณาภูมิปใญญาการทอผาเหมวัฒนธรรมอีสาน฿ตบนสื่อสังคมออนเลนแ พบวา
ผู฿ชงานสื่อ฿น 5 จังหวัดอีสาน฿ตยังเมชํานาญ฿นการ฿ชงานอินทอรแน็ต ละบางกลุมเม฿ชงานสื่อสังคมออนเลนแ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ความพึงพอ฿จการ฿ชงานสื่อที่มีคาฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความสะดวก฿นการขาถึงสื่อ นื่องจากจะตอง฿ชงานอินทอรแน็ตละขา฿ชงานผานสื่อ
สังคมออนเลนแ ละ บญจมาศ มีศรี (2561) เดกลาววา กษตรกรสวน฿หญเม฿ชสารสนทศประภทสิ่งเมตีพิมพและสื่ออิล็กทรอนิกสแดย
ฉลี่ยรอยละ 16.2 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอสนอนะ฿นการนําผลวิจัยเป฿ช ควรมีการจัดกิจกรรมสงสริมการอนุรกัษแภูมิปใญญาทองถิ่นอยางตอนื่องพื่อ฿หกิดความภาคภมูิ
฿นตัวตนละรักษาองคแความรูชุมชนอยางยั่งยืน ควบคูกับการสงสริมการ฿ชงานอินทอรแน็ตละสื่อสังคมออนเลนแ สําหรับการศึกษา฿นครั้ง
ถัดเป ควรจัดฝึกอบรมการ฿ชงานอินทอรแน็ตละสื่อสังคมออนเลนแกกลุมตัวอยาง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยหงชาติ ผูสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณกลุมทอผาเหมจังหวัดบุรีรัมยแ เดก ศูนยแหัตถกรรมพื้นบาน
อําภอนาพธิ์ บานหนองตราดนอย บานตาลอง กลุมทอผาเหมจังหวัดนครราชสีมา เดก บานหนองขามนอย บานนครบุรี บานหนองบัว
สะอาด กลุมทอผาเหมจังหวัดสุรินทรแ เดก กลุมทอผาเหมชาวกูย บานหนองสิม กลุมทอผาเหมจังหวัดศระส ะกษ เดก กลุมทอผาเหม
มัดหมี่ลายลูกกว บานหนามทง ละกลุมทอผาเหมจังหวัดอุบลราชฐานี เดก กลุมทอผาเหมมัดหมี่ลายกาบบัว บานดอนมวง ผู฿หขอมู ล 
รวมทั้งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ดานการสนับสนุนสถานที่ละสิ่งอํานวยความสะดวก 
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