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วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบ

ด้วย ศิลปศาสตร์ การโรงแรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภาษาและการส่ือสาร  

การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์

 1. ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย ศิลปศาสตร์ การโรงแรม การท่องเที่ยว 

วัฒนธรรม ภาษาและการสื่อสาร การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 

สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2. ประเภทบทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ  

บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์
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นโยบายการกลั่นกรองบทความ

 1. บทความทุกเรื่ องได ้รับการพิจารณากล่ันกรองโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนอย่างน้อย 2 ท่าน 

ต่อบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind  

Peer review)

 2. บทความต้องไม่เคยตพีมิพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและต้องไม่อยูใ่นกระบวนการ

พิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด และต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น

 3.  บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบที่ปรากฏในวารสาร

ฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะส่วนบุคคลของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย

เสมอไปและไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ  

ก�าหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 

 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

ติดต่อกองบรรณาธิการ

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ 02-6653555 ต่อ 1002 

 อีเมล : j_larts@rmutp.ac.th

พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โทรศัพท์ 0-2564-3104 ถึง 6

 โทรสาร 0-2564-3119
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ที่ปรึกษา

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

รักษาราชการแทน อธิการบดี 

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

ผศ.ดร.อํานาจ เอี่ยมสําอางค์ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู คณะศิลปศาสตร์

  

รองบรรณาธิการ

ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์

  

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

Professor Emeritus Dr.Nancy, Chism  Indiana University, USA.

ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รศ.ดร.จารุวรรณ ขําเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผศ.ดร.แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวนุชาวดี แซ่ตั้น คณะศิลปศาสตร์
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ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Reviewers

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  พระนครเหนือ

รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.จารุวรรณ ขําเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.อํานาจ เอี่ยมสําอางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จตุพล ยงศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ไตรมาศ พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ดร.ธนภัทร สีสดใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.รัชต วิรุณสุขะศิริ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทบรรณาธิการ

 การพัฒนาและจัดทํา “วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร”  

มจีดุเริม่ต้นจากกรอบทศิทางการพฒันาและนโยบายของ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ 

เอีย่มส�าอางค์ คณบดคีณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีไ่ด้

ประกาศและกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยและ 

ประชาคม นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี 

คณะศลิปศาสตร์ เมือ่วันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2562 เพ่ือมุง่ไปสู ่“การเป็นสถาบันแห่งการเรยีนรู้ 

ผู้น�าทางปัญญา พัฒนาคนสู่โลกอาชีพ” ซึ่งการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ มีมาอย่าง

ยาวนาน ณ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จากการเป็น “โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษ 

ภาษาอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์” ท่ีตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2443 ต่อมาได้มีการจัดการศึกษาตาม

แผนการศกึษาใหม่ พ.ศ. 2452 ของกระทรวงธรรมการ (ช่ือเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร) และ 

มีการพัฒนาไปโดยลําดับจนปัจจุบัน 

 ด้วยเป้าหมายและกรอบทศิทางการพฒันาคณะศลิปศาสตร์และความมุง่มัน่เพือ่

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์เป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชุมชนและ/หรือสังคมองค์รวม และสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่มี 

องค์ความรู้และทักษะความเช่ียวชาญทางด้านภาษาและทักษะการทํางานหลังจบ 

การศึกษาได้อย่างแท้จริง ดังน้ันเพื่อให้วิสัยทัศน์และปณิธานดังกล่าวเป็นไปตาม

เป้าประสงค์ การพัฒนาวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร อันเป็นส่วนหนึ่ง

ที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อ�านาจ เอ่ียมส�าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในฐานะผู้ผลักดันเชิงนโยบายใน

การพัฒนาวารสารวิชาการ/วิจัยของคณะฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อ

อนาคต (Liberal Arts - Creative Learning Space Hub, Learning for the 

Future) สําหรับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล

การศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ท้ังหลายในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและจะยังประโยชน์ต่อ

การพฒันาบณัฑติของคณะศลิปศาสตร์ในการนาํองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ร่วมกันไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการเข้าสู่โลกแห่งการ
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ทาํงานและการเป็นผูน้าํการเปลีย่นแปลงในอนาคต กอปรกบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณา 

แล้วมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ด�าเนินการจัดท�า “วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร: Journal of  

Liberal Arts (Wang Nang Lerng) RMUTP” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้  

ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และความเคลื่อนไหวในแง่มุมวิชาการ และการ

เผยแพร่ผลงานวชิาการของคณาจารย์ นกัวจิยั และนกัศกึษาในศาสตร์สาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง

ด้านสงัคมศาสตร์ ภาษาและการบรหิารจดัการภาคอตุสาหกรรมบรกิารท่ีมคีณุภาพและนาํ

ไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในวงวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในวงวิชาการสาธารณะ รวมถึง

การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้แก่คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

โดยรวม

 สําหรับผลงานวิชาการและ/หรือวิจัยที่เผยแพร่ใน “วารสารศิลปศาสตร์  

(วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ฉบับปฐมฤกษ์” ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทย และ

เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ได้นําเสนอบทความวิชาการเพื่อนําเสนอนวัตกรรมการเคล่ือนขยับ

ของการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีม่แีง่มมุน่าสนใจและสามารถนําไปต่อยอดเพือ่การพฒันา 

รูปแบบและการดําเนินการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-2019) คลี่คลายและสามารถกลับมา

ดาํเนนิชวีติได้ตามปกตเิช่นเดิมนัน้ นอกจากนี ้ยงัมบีทความวจิยัของบรรดาคณาจารย์และ

ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจอีกหลายเร่ืองเพื่อจะเป็นฐานความรู้สําคัญท่ีท่านผู้อ่าน 

จะได้รับรู้และนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลผลิตทางวิชาการของตนเองต่อไป 

  บรรณาธิการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู

  อาจารย์ ดร.นันทภา ปัญญารัตน์
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บทคัดย่อ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก�าลังเติบโตขึ้น ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยว 
มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่มีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้สูง
และปานกลางอย่างแต่ก่อนเท่านัน้ทีส่นใจการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม นกัท่องเท่ียว 
รายได้น้อยในตลาดล่างก็มีความสนใจเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่ได้สนใจแต่เพียงไปดูและไป
เรียนรู้ที่ไม่มีการท�ากิจกรรมใด ๆ พวกเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
สร้างสรรค์เพ่ือทดสอบศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง พวกเขาต้องการมี 
ส่วนร่วมกบัการใช้ชวีติของคนในชมุชน เป็นโอกาสให้ท้องถ่ินทีไ่ม่มทีนุทางโครงสร้าง 
แต่มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถใช้ทรพัยากรทางวัฒนธรรม ท้ังด้านการเรยีนรูวิ้ถีชีวติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี งานศิลปหัตถกรรม การแสดง การท�าอาหาร การละเล่น 
กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ มาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ โดยการพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเป้าหมายส�าหรับการร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์โดยการ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ต้องเป็นความร่วมมอืกนัแบบบรูณาการ ระหว่าง
ภาครัฐผู้ให้นโยบายและให้การบริการ สนับสนุนการพัฒนาและการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่ว ภาคเอกชนทีจ่ะลงทนุในอตุสาหกรรมการสร้างสรรค์ ภาคชุมชนทีจ่ะเป็น
ผู้สอน ผู้น�ากิจกรรมการสร้างสรรค์ โดยมองว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเทีย่วเชงิสบืสานทีจ่ะด�ารงวฒันธรรมทีแ่ท้จรงิของท้องถิน่ให้ด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนื

ค�าส�าคญั: การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ การพฒันาและ
การส่งเสริมการท่องเท่ียว ผู้เช่ียวชาญด้านสร้างสรรค์ในท้องถ่ิน วัฒนธรรมของแท้
และดั้งเดิม

รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ

E-mail: aerm2503@yahoo.com
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Creative Tourism: An Innovative Shift of Cultural 
Tourism

Seri Wongmonta

Abstract

Cultural tourism has been growing due to an expansion of cultural 
tourists. Not only are upper and middle class tourists interested in cultural  
tourism, but lower class tourists are also interested in cultural tourism. However, 
regarding cultural tourism in these days, tourists are not interested in seeing 
and learning things as passive tourists; they want to actively participate in 
creative activities to verify their creative potential. They want to live everyday 
life with community people. This is an opportunity for places without  
structural capital, but possess cultural capital to leverage cultural resources to  
lure tourists to come to their places. Cultural capital includes everydayness of  
living, traditions and customs, handicrafts, performance, cookery, games, 
sports, and other activities. To develop a place to be a destination for  
creative tourism requires an integrated task force consisting of the public  
sector to set policies and support the development and promotion of 
tourism, the private sectors to invest in the creative industry, local creative 
experts to teach and lead creative activities. They must regard creative 
tourism as heritage tourism to sustain the community authentic culture.

Key words:  Cultural tourism Creative tourism Developing and promoting 
tourism Local creative experts Authentic culture
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บทน�า
Moon Kwong (2017) กล่าวว่าองค์การการท่องเที่ยวโลก (World  

Tourism Organization-WTO) คาดการณ์ว่าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural 
Tourism) จะเติบโตอย่างรวดเร็ว การด�ารงรักษาวิถีชีวิตท่ีเป็นวัฒนธรรมท่ีจับต้อง
ไม่ได้ การผลิตงานศิลปะโดยช่างฝีมืองานหัตถกรรมทั้งหลายคือสิ่งท้าทายส�าหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เคลื่อนขยับ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ช่างฝีมือและผลิตภัณฑ์ 
เชิงสร้างสรรค์จะมีบทบาทส�าคัญในการเคลื่อนขยับนวัตกรรมของการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 

ทบทวนวรรณกรรม
Sheth et al. (1991) กล่าวว่าการสร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้าจะต้องมคีรบ 5 ด้าน 

คือ 1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Value) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
จากสิง่ทีบ่ริโภค 2) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Value) ท่ีเกีย่วกบัความรู้สกึ 
3) คุณค่าทางสังคม (Social Value) ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับของคนอื่น 4) คุณค่า
ทางด้านความรู้ (Epistemic Value) ที่เกี่ยวกับความรู้ที่ตอบสนองความอยากรู ้
อยากเห็น และ 5) คุณค่าทางด้านสถานการณ์ (Situational Value) ที่หมายถึง
บรรยากาศที่เอื้อในการได้คุณค่าจากสิ่งที่น�าเสนอ การได้มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการสร้างสรรค์สามารถสร้างคุณค่าให้แก่นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สมัยใหม่ได้ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีเ่กีย่วพนักบัการใช้ทกัษะ เป็นววิฒันาการ
ของการบริโภคการท่องเทีย่วสมยัใหม่ทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
เปลี่ยนแนวทางในการน�าเสนอสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ที่สร้างคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าการบริการ Richards (2000) ให้ความ 
คดิเหน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมว่าเป็นประเภทของการท่องเทีย่วทีเ่ติบโต
เรว็มาก เพราะนักท่องเทีย่วทีมี่รายได้สงูและรายได้ระดบักลางทีส่นใจการท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรมแล้ว ในเวลานี้นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ไม่สูงนักในตลาดล่างท่ัวโลกให้
ความสนใจการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมมากขึน้ ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
เติบโตขึ้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการ 
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ท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น วัด วัง และอนุสาวรีย์ มาเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ  ที่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น
ต่าง ๆ  ดังนั้นผู้ท�าหน้าที่ในการวางนโยบายและผู้ท�าการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต้องปรบัเปล่ียนแนวทางในการน�าเสนอการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยน�าเสนอวถิี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านงานศิลปะ หัตถกรรม สิ่งของเครื่องใช้ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีพธิกีรรม การเกษตร วฒันธรรมการปรงุอาหาร การแสดง
ดนตรี การเต้นร�า การกีฬา และการเล่นเกมต่างๆ ท�าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีมิติใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง ท�าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงการไปดู
และไปเรียนรู้เท่าน้ัน แต่เป็นการไปหาประสบการณ์ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นการผลิตหรือการกระท�าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยว 
ไม่เพียงแต่ไป “ดู” และไป “เรียนรู้” เท่านั้น แต่จะไปเพื่อแสวงหาประสบการณ์ 
มีโอกาสได้ใช้ทักษะ และได้ใช้ศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ของตนเอง ให้เกิด
ประสบการณ์ที่พึงจดจ�าด้วยความประทับใจ

Richards (2000) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ไม่ใช่การ 
ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตเท่านั้น แต่เป็นการ
แสวงโอกาสในการหาประสบการณ์กับวัฒนธรรมอันเป็นปัจจุบันที่มีอยู่ในวิถีชีวิต 
ของคนในพืน้ที ่บางคนจงึมองการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นทัง้ “การท่องเทีย่ว
เชิงสืบสาน (Heritage Tourism)” และ “การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ (Art Tourism)” 
ซึ่งนับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่น
คือกลุ่มคนที่ท�าให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เติบโตอย่างรวดเร็ว

Richards and Wilson (2004) กล่าวว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สมัยใหม่ไม่ได้มีเพียงพิพิธภัณฑ์ โรงละคร หรือสถานที่แสดงดนตรีแบบมโหรีวงใหญ่ 
เท่าน้ัน แต่จะรวมดนตรีของชาวบ้าน การแต่งกายของชาวบ้าน และวิถีชีวิตของ 
ชนเผ่าต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบของเมืองที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยุคใหม่ต้องการได้ประสบการณ์ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ของชุมชนต่าง ๆ ที่พวกเขาไปเยือน โดยที่พวกเขา 
จะต้องรู้ว่ากิจกรรมการสร้างสรรค์ที่พวกเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมนั้นเป็นของแท้ 
แต่ดัง้เดมิ (Authentic Culture) พวกเขาต้องการเรยีนรูภ้มูปัิญญาชาวบ้าน พวกเขา
ต้องการร่วมกิจกรรมกับปราชญ์ด้านการสร้างสรรค์ของท้องถิ่น
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UNESCO (2006) นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการเดินทาง 
ที่มุ ่งสู ่การได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงด้วยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ศิลปะ  
การสืบสานที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของท้องถิ่น และมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคน 
ในท้องถิน่ผู้น�าเสนอวฒันธรรมทีม่ชีวีติ ด้วยเหตนุีก้ารท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์จงึต้อง
ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมและประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แสดง
ศกัยภาพด้านการสร้างสรรค์ในการร่วมผลติ ร่วมแสดงด้วยทกัษะทีพ่วกเขาม ีเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ได้ “สัมผัสกับผู้คน” ไม่ใช่ “สัมผัสสิ่งของหรืออาคาร”

Kithiia and Reilly (2016) ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมที่เป็น “ของ
แท้ดั้งเดิม (Authentic Culture)” เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรู้สึกว่าวัฒนธรรม 
ทีผู้่ประกอบการน�าเสนอให้กบัพวกเขานัน้ไม่ใช่ของแท้ดัง้เดมิ แต่เป็น “การปรบัเปลีย่น 
ปรงุแต่งเพือ่การน�าเสนอ (Staged Culture)” ทีพ่วกเขาเริม่ไม่พอใจ เพราะพวกเขา
ต้องการมปีระสบการณ์กบัวฒันธรรมทีเ่ป็นของแท้ด้ังเดมิมากกว่าวฒันธรรมทีม่กีาร
ปรุงแต่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่นท่ีต้องการ
รักษาวิถีชีวิต ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง และการละเล่นต่าง ๆ ที่เป็นวัฒนธรรม
ที่แท้จริงของพวกเขาเอาไว้ให้ยั่งยืน พวกเขาต้องการขายของที่ระลึกที่เป็นงาน 
ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม ต้องการขายอาหารที่มีการปรุงแบบดั้งเดิม ต้องการน�าเสนอ
การแสดงดนตรีและการเต้นร�าที่เป็นแบบดั้งเดิม ต้องการเล่นกีฬาและเกมต่าง ๆ  
แบบดัง้เดมิ การน�าเสนอสนิค้าเชงิวัฒนธรรมทีเ่ป็นของแท้แต่ดัง้เดมิ นอกจากจะสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่นักท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมสมยัใหม่แล้ว ยงัสร้างอาชพีให้แก่คนใน 
ท้องถิ่นที่มีทักษะในการผลิตสินค้าและแสดงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย

Al-Ababneh (2017) นยิามการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการท่องเท่ียว
ที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวได้พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ด้วยการมีส่วนร่วม 
ในห้องเรียนหรือการท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมการสร้างสรรค์ 
อาจจะเป็นการท�าอาหาร การวาดภาพ การถ่ายภาพ และการผลิตงานศิลปะ 
ต่าง ๆ ในประเทศและเมืองต่าง ๆ ที่ไม่มีทรัพยากรด้านวัฒนธรรมท่ีจับต้องได ้
อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารสถาปัตยกรรม วัด โบสถ์ วัง และรูปปั้น สามารถ 
ใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือน การท่องเท่ียว 
เชงิสร้างสรรค์เกดิขึน้ได้เพราะนกัท่องเทีย่วเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเทีย่ว
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         เชงิวฒันธรรมจากการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมท่ี “ไปดแูละเรยีนรู”้ มาเป็น “การเรยีน
รู้และการมีประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ (Sipe, 2018) เป็นผลท�าให้ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเคลื่อนขยับจากการเป็น “ธุรกิจบริการ (Service 
Business)” มาเป็น “ธุรกิจเพ่ือประสบการณ์ (Experience Business)” นั่น
หมายความว่า เพียงการไปดูและเรียนรู้นั้นไม่สามารถเป็นความได้เปรียบในการ
แข่งขนัส�าหรบัการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอีกต่อไป เพราะนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ต้องการ “ประสบการณ์แห่งความทรงจ�า (Memorable Experiences)” มากขึ้น 

Chang (2018) อธิบายความส�าคัญของอุตสาหกรรมประสบการณ์  
(Experience Industry) ในบรบิทของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ววา่เป็นการด�าเนิน 
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพของการให้ความสุข (Hedonic Quality) 
และมองว่าการน�าเอาความคิดด้านอุตสาหกรรมประสบการณ์มาใช้ในอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วจะท�าให้นกัท่องเทีย่วได้รบัประโยชน์จากการมปีระสบการณ์ ส่งผลให้ 
มกีารเพ่ิมรายได้ให้แก่ธรุกจิการท่องเทีย่ว ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการพฒันาการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยหลักการและแนวคิดของอุตสาหกรรมประสบการณ์สามารถ 
เพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิน่ทีใ่ช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
เชงิสร้างสรรค์โดยจะต้องเน้นทัง้การสร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจ และการให้บรกิาร 
ที่ดี ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องใช้ “การตลาดเชิง 
ประสบการณ์ (Experience Marketing) ทีเ่สนอประสบการณ์จากสิง่ทีน่กัท่องเทีย่ว 
จะได้พบเจอและจากบรรยากาศของการได้พบเจอด้วย การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 
คือค�าตอบส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่พอใจประสบการณ์ของการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่มีความรู้ 
มากขึ้น ต้องการประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าหลาย ๆ ด้านที่สร้าง 
ความทรงจ�าทีน่่าประทบัใจ การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เป็นการพฒันาการท่องเทีย่ว 
โดยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างสรรค์ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต ้องการ 
พิสูจน์หรือพัฒนา “ศักยภาพการสร้างสรรค์ (Creative Potential)” ของตนเอง 
ด้วยการท�าสิ่งที่สร้างสรรค์ ณ สถานที่ท่องเท่ียวที่พวกเขาได้ไปเยือนการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์เป็นผลผลิตของการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน�ามาใช้ 
ในการพัฒนานวัตกรรมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Sipe (2018) กล่าวว่า “ประสบการณ์ (Experience)” เป็นปัจจัยที่สร้าง
คุณค่าให้นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มากกว่า “การบริการ (Service)” เพราะ
ประสบการณ์เป็นสิง่ทีน่่าจดจ�ามากกว่า เข้าถงึความรู้สกึได้มากกว่า และแต่ละพืน้ที่
สามารถน�าเสนอประสบการณ์ของการสร้างสรรค์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการโยง
กับวัฒนธรรมของพื้นที่ด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม เทศกาล และรูปแบบ
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน (Everydayness) ของคนในพื้นที่ 

Al-Ababneh (2017) กล่าวว่า ในปัจจุบันการสร้างสรรค์กลายเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ทักษะในการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองต่าง ๆ 
พื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ทักษะ
ในการสร้างสรรค์มากขึ้น ความสามารถในการสร้างกิจกรรมการสร้างสรรค์กลาย
เป็นปัจจยัในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัทีน่บัวนัจะรนุแรงมากขึน้เรือ่ย ๆ  
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เป็นการผสมผสานเรือ่งราวของสิง่สร้างสรรค์ (Creative  
Contents) กับวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์ (Creative Lifestyles) โดยให้นักท่องเท่ียว 
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ เป็นการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่ว 
มีโอกาสในการท�าสิ่งที่สร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ในท้องถ่ินท่ี 
พวกเขาไปเยอืน นกัท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์จะแสวงหาท้องถิน่ทีใ่ห้โอกาสพวกเขาได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ ความส�าเร็จของการท่องเที่ยวอยา่งสร้างสรรค์ 
เกิดจากการสร้างเมืองให้มีความงดงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์  
(Creative Ambience) จะต้องมคีนในท้องถิน่ทีม่คีวามสามารถด้านการสร้างสรรค์ใน
ระดบัผู้เชีย่วชาญ (Local Creative Experts) และจะต้องมเีรือ่งราวของการสร้างสรรค์  
(Stories of Creative Activities) ที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจ และท้ังเจ้าภาพ
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต้องมีความยินดีที่จะปฏิสัมพันธ์ โดยเจ้าภาพคือผู้สอน 
ผู้แนะน�า ผู้บอกเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ และนักท่องเที่ยวต้องพร้อมที่จะเรียนรู้
และฝึกฝนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์มีบทบาทส�าคัญในการสร้างประสบการณ์แนวใหม่ให ้
นักท่องเที่ยว กิจกรรมการสร้างสรรค์กลายเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 
มาเยือนเมืองหรือประเทศท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยการใช้ประโยชน์ด้านความรู ้
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และทักษะด้านการสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ต้องเริ่มต้นด้วยการมุ ่งม่ันที่จะท�าให้เมืองหรือประเทศท่ีเป็นเมืองเป้าหมาย 
ของการท่องเที่ยวมีคุณลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการสร้างสรรค์ 
(Creative Destination) เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนด้วยแรงบันดาลใจ 
ที่จะได้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เป็นวัฒนธรรมของพื้นที่ ทั้ง “การผลิต การกระท�า การแสดง และการใช้ชีวิตแบบ
คนในพื้นที่”

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการเคลื่อนขยับจากการบริโภคสินค้า 
เชงิวฒันธรรมทีไ่ม่มกีารท�ากิจกรรมใด ๆ  (Passive Consumption) มาเป็นการบรโิภค
สินค้าเชิงวัฒนธรรมท่ีจะต้องมีการท�ากิจกรรม (Active Consumption) ประเทศ 
ต่าง ๆ  ทัว่โลกจะต้องปรบัตัวตามพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสมยัใหม่ที่
ให้ความส�าคญักับ “ประสบการณ์ของการท�ากจิกรรม” เป็นการพัฒนาการท่องเท่ียว 
เชงิวฒันธรรมทีต้่องอาศัยความร่วมมอืแบบบรูณาการระหว่างเจ้าหน้าทีภ่าครฐัทีเ่ป็น
ผูว้างนโยบาย ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูด้�าเนนิธรุกจิ และคนในท้องถิน่ทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถและทักษะในการท�ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นผู้สอน ผู้แนะน�า ผู้ให้
เคล็ดลับในการสร้างสรรค์ ส�าหรับบางท้องถิ่นนั้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ 
“ทางเลอืก” แต่เป็น “ความจ�าเป็น” เพราะเป็นท้องถิน่ทีไ่ม่มอีาคารทีแ่สดงวฒันธรรม
ทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ทัง้วดั โบสถ์ วงั และอนสุาวรย์ีทีเ่ป็นทีรู่จ้กั
ของชาวโลก ในอดตีทีผ่่านมาผลผลิตทางด้านสถาปัตยกรรมและประตมิากรรมเหล่าน้ี 
เคยเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่เมื่อความต้องการของ 
นักท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแปรเปลีย่นไป จงึจ�าเป็นต้องใช้สนิค้าเชงิวฒันธรรมทีเ่ป็น
วิถีชีวิตประจ�าวัน (Everydayness) ของท้องถิ่นมาน�าเสนอเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสวงหาประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์บางประการ เมื่อไม่มีอาคารและอนุสาวรีย์ท่ีเป็นทุน 
ทางโครงสร้าง (Structural Capital) ก็ต้องอาศัยวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปหัตถกรรมและการแสดงซ่ึงเป็นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) มาใช ้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น

Al-Ababneh (2017) สรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้
ด้วยการท�างานร่วมกันแบบบูรณาการของ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ท�าหน้าที่ในการ 
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วางนโยบายการท่องเที่ยว 2) ผู ้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนด�าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ 3) ผู้บริหารภาครัฐท่ีท�าหน้าท่ีในการสร้างบรรยากาศ
ของเมอืงให้เป็นเมอืงท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ และ 4) นกัท่องเทีย่วทีต้่องการพฒันา
ศกัยภาพการสร้างสรรค์ส่วนบคุคลของตัวเอง การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
จะต้องสร้างเครือข่ายการสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในพื้นที่ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคชมุชน โดยเฉพาะคนในชุมชนทีม่ภีมูปัิญญา 
มคีวามรู ้และมทีกัษะในการสร้างสรรค์ทัง้การผลติ การกระท�า การละเล่น และการ
แสดง ทกุฝ่ายต้องร่วมมอืกนัใช้ความหลากหลายทางวฒันธรรมสร้าง “อตุสาหกรรม
การสร้างสรรค์ (Creative Industry)” สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ต้องการมีประสบการณ์ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับคนในพื้นที่ โดยที่กิจกรรมการสร้างสรรค์ที่พวกเขา
เข้าร่วมนั้นจะต้องเป็น “ของแท้แต่ดั้งเดิม (Authenticity)” เป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique Identity) ผู้ท�าหน้าท่ีในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องรู้จักทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ของ
พื้นที่แล้วต้องรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันของคนใน
ชมุชนมาเป็นทรัพยากรการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ (Creative Tourism Resources)  
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ต้องได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ท่ีจะช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้ 
เมืองท่องเที่ยวเป้าหมายมีภาพลักษณ์เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็น
เมืองที่มีการออกแบบบรรยากาศของเมืองด้วยสุนทรีย์แห่งการสร้างสรรค์ เป็น 
เมืองที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข ้าร ่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ โดยที่ 
กิจกรรมการสร้างสรรค์จะต้องมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อ 
ให้เมืองมีความน่าสนใจด้วยการน�าเสนอกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เป็นกิจกรรม 
เฉพาะพื้นที่ ท�าให้เมืองเป็นเมืองท่องเท่ียวเป้าหมายที่มีความแตกต่างจาก
เมืองอื่น ๆ แต่ละเมืองสามารถให้ประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการ 
ผสมผสานทุนทางสังคม (Social Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural  
Capital) บรรยากาศ (Ambience) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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ทั้งด้านสถาปัตยกรรม อนุสาวรีย์ วัตถุดิบ ที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวมองเห็นความเป็น
เอกลกัษณ์ของพืน้ทีว่่าเป็นเมอืงทีใ่ห้โอกาสนกัท่องเทีย่วได้ผลติหรอืได้ท�าบางสิง่บาง
อย่างท่ีมีคุณลักษณะของการสร้างสรรค์ เสน่ห์ของเมืองท่ีน�าเสนอนวัตกรรมการ 
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมกค็อืการทีน่กัท่องเทีย่วมโีอกาสได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการ
สร้างสรรค์ ทัง้หมดนีท้�าให้เห็นได้ว่าการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ได้กลายเป็นรปูแบบ
ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Al-Ababneh (2017) ให้ค�าแนะน�าว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบสี่ปัจจัยคือ 1) คนที่มีความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์ 2) สินค้าที่เป็นผลผลิตของการสร้างสรรค์ 3) กระบวนการสร้างสรรค์ที่
ให้โอกาสแก่นกัท่องเทีย่วให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์ และ 4) บรรยากาศ
ของแหล่งที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมการสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์จะต้องให้ความส�าคญักบัการสร้างบรรยากาศทีก่ระตุน้ให้นกัท่องเทีย่ว
เกิดแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่เกิดจาก
ทักษะในการสร้างสรรค์ 

Richards (1999) ให้ความเห็นว่าในสองทศวรรษที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่แสวงหาทั้งความรู้และประสบการณ์ พวกเขาเป็นคนท่ีม ี
ความรูด้แีละต้องการสะสมประสบการณ์ด้านวฒันธรรมเพือ่สร้างทนุทางวฒันธรรม
ของตนเอง ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นต้องส�ารวจทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ แล้วน�าเสนอ 
ให้นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ท�าให้สินค้า 
เชิงวัฒนธรรมเพิ่มประเภทมากขึ้นอย่างมาก ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวที่สนใจ
วฒันธรรมอย่างจรงิจงั (Serious cultural tourists) เท่านัน้ท่ีสนใจสะสมประสบการณ์
ทางวัฒนธรรม แม้แต่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบฉาบฉวย (Casual cultural 
tourists) กต้็องการสะสมประสบการณ์ทางด้านวฒันธรรมเช่นกนั ทัง้นีเ้กิดจากการ 
ที่พวกเขาได้เรียนรู้เร่ืองราวของทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่าง ๆ 
ทั่วโลกจากเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล

Richards (2000) อธิบายว่านักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นคนท่ีมีการ
ศึกษาดีและมีรายได้ค่อนข้างสูง พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องการความรู้เก่ียวกับสินค้า
เชิงวัฒนธรรม แต่พวกเขาต้องการประสบการณ์ในการได้ท�ากิจกรรมบางอย่าง 
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ที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีพวกเขาไปเยือน พวกเขามอง
ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงสิ่งท่ีเกิดในอดีต แต่เป็นสิ่งท่ีพบได้ในวิถีชีวิตอันเป็นปัจจุบัน
ของผูค้นในพ้ืนที ่การไปเยอืนเมอืงใดเมอืงหนึง่ในครัง้แรก พวกเขาจะไปชมวดั โบสถ์ 
วัง และอนุสาวรีย์ที่ทั่วโลกกล่าวขานว่าเป็น “สิ่งท่ีต้องไปชม” แต่การไปเยือนคร้ัง 
ต่อไป สินค้าเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่น่าสนใจส�าหรับพวกเขาอีกต่อไป พวกเขา 
จะมองหาสินค้าเชิงวฒันธรรมใหม่ ๆ  ท�าให้ผูก้�าหนดนโยบายในการพฒันาการท่องเทีย่ว 
ต้องมองหาสนิค้าเชงิวฒันธรรมใหม่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่อาคารและอนสุาวรย์ีทีช่าวโลกรูจ้กั โดย
จะต้องเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจ 
ให้แก่นักท่องเทีย่ว โดยจะต้องมองหากจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน เพือ่สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขนั การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสมยัใหม่จงึไม่ใช่
การขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่ (supply-driven development of cultural 
tourism) เท่านั้น แต่เคลื่อนขยับมาเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของนกัท่องเทีย่ว (demand-driven development of tourism) ทีก่่อก�าเนดิการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ตามความต้องการของนกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสมยัใหม่ที่
ต้องการมากกว่า “การไปดูและการเรียนรู้” แต่ต้องการ “มีประสบการณ์จากการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม” กับเจ้าภาพในพื้นที่

 Richards (1999) อธบิายว่าหลายประเทศมองการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
เป็นยาวิเศษในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายด้านการ
ท่องเทีย่วจึงพยายามทีจ่ะพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ท�าให้การท่องเทีย่วเชงิ
วัฒนธรรมเป็นตลาดที่เติบโตด้วยการน�าเสนอสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้กับ
นกัท่องเทีย่วทีฐ่านะดี แต่ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วประเภทนีก้�าลงัเตบิโต ผู้ประกอบการ 
อาจจะมองข้ามความไม่พึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมมีแต่การได้ “ดูและเรียนรู้” เรื่องราวของอาคารทางสถาปัตยกรรม 
พิพิธภัณฑ์ และอนุสาวรีย์ ส�าหรับผู้ที่ตระหนักรู้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้พยายามเคลื่อน
ขยบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยเพิม่สนิค้าเชิง
วฒันธรรมทีเ่ป็นเรือ่งราวของ “ชนชัน้สงู” มาเป็นเรือ่งราวทีเ่ป็นวถิชีวีติประจ�าวนัของ 
“ชาวบ้าน” นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องการเรียนรู้ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด 
และค่านิยมของคนในท้องถิน่ทีพ่วกเขาไปเยือน ต้องการเรยีนรูว้ถิชีวิีต ต้องการเรียนรู้ 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

12

และฝึกฝนการผลิตงานศิลปะ และต้องการร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี การเต้นร�า 
รวมทั้งการเล่นกีฬาและเกมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะในการสร้างสรรค์ นักท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลิต ในการกระท�า การเล่น และ
การแสดง พวกเขาไม่เพยีงแต่ไปเยอืนท้องถิน่เท่านัน้ แต่พวกเขาต้องการใช้ศกัยภาพ 
การสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้จากผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ของท้องถ่ิน  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นนวัตกรรมที่เคลื่อนขยับจากการ “ไปเยือนเพื่อดู 
และเรียนรู้” ไปเป็น “การมีส่วนร่วมในการผลิต การกระท�าและการแสดง” เพื่อ
ประสบการณ์ที่ประทับใจส�าหรับเก็บไว้ในความทรงจ�า เป็นการท่องเที่ยวที่พวกเขา
ให้ความส�าคญักบัการปฏสิมัพันธ์กบัผูม้ทีกัษะในการสร้างสรรค์ในท้องถิน่ทีพ่วกเขา
ไปเยือน

Richards and Raymond (2002) ให้เหตุผลที่ท�าให้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เตบิโตไว้ดังนี ้1) การท�ากจิกรรมการสร้างสรรค์มคีณุค่ามากกว่าการดแูละ
เรียนรูเ้ท่านัน้ 2) การสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวตักรรมของสนิค้าเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
จากท้องถิ่นอื่น เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) การสร้างสรรค์เป็น 
กระบวนการทีมี่ความยัง่ยนืมากกว่าสินค้าทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุท่ีอาจจะสกึกร่อน
เสียหายได้ 4) กิจกรรมการสร้างสรรค์สามารถจัดท่ีไหนก็ได้ ไม่ได้ยึดติดกับพื้นท่ี
เหมือนอาคารและอนุสาวรีย์ที่อยู่ติดกับพื้นท่ี กิจกรรมการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยท่ี
สร้างความส�าเรจ็ให้คนในพืน้ที ่ทัง้ด้านการพฒันาทกัษะ การสบืสานการเรยีนรูทั้กษะ
ทางวัฒนธรรม และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ 
ผลิตสิง่ของ และร่วมกจิกรรมการกฬีา การเล่นเกม การแสดงต่าง ๆ  โดยท่ีแต่ละท้องถ่ิน 
สร้างโอกาสในการใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไป  
ถอืเป็นรปูแบบของการบรโิภคเชงิทกัษะ (Skilled Consumption) แบบหนึง่ทีส่ร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้มากกว่า

Richards (1999) ให้เหตุผลในการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ไว้ดังนี้ 1) อุปสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงขึ้น 2) ท้องถิ่นต่าง ๆ พยายาม
เพิ่มอุปทานของสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ 3) การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
4) นกัท่องเทีย่วสนใจวฒันธรรมชาวบ้านมากขึน้ 5) เกดิตลาดนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุม่ 
(Niche Market) เพิ่มขึ้น 6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีทั้งรายใหญ่ที่เป็นที่รู้จัก 
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ทั่วโลกและรายเล็กในท้องถิ่นเท่านั้น 7) มีความพยายามท�าให้วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เป็นทีรู้่จกัทัว่โลกผ่านการสือ่สารสมยัใหม่ 8) มคีวามพยายามท่ีจะใช้ทุนทางวฒันธรรม 
 (Cultural Capital) มาเป็นสนิค้าทางวฒันธรรมให้มากข้ึน 9) มผีูป้ระกอบการทีม่คีวามรู้ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมดีขึ้นในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม และ 10) เทคโนโลยี
การสื่อสารท�าให้เผยแพร่เรื่องราวของวัฒนธรรมได้กว้างไกลมากขึ้น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่เคยผูกติดกับพื้นที่ได้พัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ที่เกิด ณ ที่ใดก็ได้ ไม่ผูกติดกับพื้นที่เหมือนอาคารทางสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย์ 
ต่าง ๆ  ทีเ่คยเป็นสนิค้าหลกัของการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เวลานีท้ัง้ผูจ้ดัการน�าเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมในระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการน�าเที่ยว 
ที่พอจะมีความรู้ด้านวัฒนธรรมบ้าง ต่างก็หันมาจัดน�าเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันมาก
ขึ้น เพราะสินค้าเชิงวัฒนธรรมมีมากขึ้น นอกจากวัฒนธรรมที่จับต้องได้อย่างเช่น 
วดั วงั อนุสาวรย์ี และ วฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ เช่น วถิชีวีติ ความเชือ่ ศิลปะ การแสดง  
ก็กลายเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ถือว ่าเป ็นนวัตกรรมการเคลื่อนขยับของ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Richards (2000) สรุปวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
1) อปุสงค์ของการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมยงัเติบโตอย่างต่อเนือ่ง เพราะนักท่องเท่ียว
กระหายความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมมากขึน้ 2) อปุทานของสนิค้าด้านวฒันธรรมขยาย
อย่างกว้างขวางและรวดเร็วเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 3) การแยกแยะ
ระหว่าง “วัฒนธรรมชั้นสูง” กับ “วัฒนธรรมชาวบ้าน” ไม่มีความชัดเจนอีกต่อไป  
วถิชีวิีตของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ  กลายเป็นสนิค้าทางวฒันธรรมเพิม่มากขึน้ 4) การ
จัดน�าเที่ยวให้ความส�าคัญกับกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้น 5) สินค้าทางด้าน
วฒันธรรมมท้ัีงเร่ืองใหญ่ ๆ  ทีเ่ป็นทีรู้่จักระดับโลกและเรือ่งเลก็ ๆ  ทีเ่ป็นเรือ่งของชมุชน 
6) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีทั้งสินค้าวัฒนธรรมระดับโลกาภิวัตน์และระดับ
ท้องถิ่น 7) มีความพยายามในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมากข้ึนด้วยความ
ร่วมมือของหลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม และ 8) การเตบิโตของการท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ได้สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ Richards and Raymond (2000) แจงรายละเอียดกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 1) งานศิลปหัตถกรรม 2) การออกแบบ 3) การท�า
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อาหาร 4) กิจกรรมเพือ่สขุภาพ 5) การเรยีนภาษา 6) การท�ากจิกรรมเพือ่ความมัน่คง
ทางจิตวิญญาณ 7) การท�ากิจกรรมในธรรมชาติ 8) การกีฬา กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้ 
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสมยัใหม่กลายเป็นการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานของกจิกรรม
เชงิสร้างสรรค์ ท�าให้การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์กลายเป็นนวตักรรมการเคลือ่นขยบั
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่

Femandes and Rachao (2014) ให้รายการกจิกรรมเพือ่การสร้างสรรค์
ไว้ดังนี้ การถ่ายภาพ การท�าอาหาร ดนตรี ศิลปะ การเต้นร�า และงานหัตถกรรม 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปมาก พวกเขาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พวกเขาต้องการเรียนรู้รูปแบบในการด�าเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่น พวกเขาต้องการได้รับ “ความรู้สึกจากการท�ากิจกรรม” มากกว่า
การได้ดูหรือได้ซื้อสินค้าเชิงวัฒนธรรม เขาอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งสุนทรีย ์
ในบรรยากาศที่มีสุนทรีย์ การใช้กิจกรรมในการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของการ
ท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม เป็นการเคลือ่นขยบัให้นกัท่องเทีย่วได้ท�ากจิกรรมท่ีเก่ียวกับ 
การผลิตผลงานทีต้่องใช้ศลิปะในการสร้างสรรค์ ทัง้งานหัตถกรรมและการท�าอาหาร 
การปลูกพชื การเลีย้งสตัว์ ได้ท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบักฬีาและการละเล่นท่ีต้องใช้ทักษะ
ในการสร้างสรรค์ และได้แสดงดนตรีและการเต้นร�าที่ต้องใช้ทักษะอย่างสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิดจากการที่นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มไม่ซาบซ้ึง
สินค้าเชิงวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ที่พวกเขาท�าได้เพียง “ดูและเรียนรู้” เท่านั้น

พัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์ของหลาย ๆ 
เมือง ทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ ส�าหรับเมืองใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
อาจจะเป็นทางเลือกในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมให้กว้างขวางมากขึ้น เพิ่มทางเลือก 
ให้แก่นักท่องเท่ียวแต่ส�าหรับเมืองเล็กที่ทุนทางสังคมในลักษณะวัฒนธรรม 
เชิงโครงสร้างมีน้อยหรือไม่มีเลย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให ้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์นั้นน่าจะเป็น “ความจ�าเป็น” 
มากกว่าเป็น “ทางเลือก” เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้อาศัยสิ่งก่อสร้าง 
ในอดีตมาเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม แต่อาศัยวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ในปัจจุบัน 
เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว 
เป็นประสบการณ์ของการท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งกว่าการได้ดูสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมท่ี
เกิดขึ้นในอดีต การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการใช้ประโยชน์จากการด�าเนินชีวิต
ที่เป็นวัฒนธรรมปัจจุบัน
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Richards (1999) ยนืยนัจากผลการวจัิยว่าเมอืงเลก็สามารถประสบความ
ส�าเรจ็ได้ ถ้าหากมนีวตักรรมของการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ด้วยการคดัเลอืกกจิกรรม
ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่สร้างความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
พื้นที่ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมาย 
โดยที่คนในพ้ืนท่ีจะต้องเรียนรู้และภาคภูมิใจทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ท�ากิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเรื่องราว
ที่เป็นประสบการณ์ของตนเองเป็นเรื่องที่ส�าคัญส�าหรับนักท่องเท่ียวในยุคปัจจุบัน 
ที่จะต้องรายงานประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองบนพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์  
การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นของแท้ 
แต่ดั้งเดิม จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่พวกเขาเก็บไว้ในความทรงจ�า 
และน�ามาเล่าให้เพื่อนเสมือนในเครือข่ายทางสังคมได้รับรู้ เป็นการช่วยส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของเมืองเล็ก ๆ ที่สามารถเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายได้

เมอืงเลก็ ๆ  ทัง้หลายจะต้องส�ารวจกจิกรรมการสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตวัเองมาเป็นจุดขายดึงดูดนกัท่องเทีย่ว อย่าคดิทีจ่ะเลยีนแบบกจิกรรมของเมอืง
ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จด้วยภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่มีมาเป็นเวลาอันยาวนาน 
Richards (2019) แนะน�าว่าในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์นัน้ เมอืงเลก็ ๆ  
ทั้งหลายจะต้องให้ความส�าคัญกับ 3 เรื่องคือ 1) ความมีเสน่ห์ของกิจกรรม 2) ความ 
สามารถในการรองรบันักท่องเทีย่วทีม่าเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) กจิกรรมจะต้องสร้าง
ความได้เปรยีบในการแข่งขนั ด้วยการลงทนุในการใช้ประโยชน์จากทนุทางวฒันธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ เมืองเล็ก ๆ ก็สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมาย 
ที่เติบโตและประสบความส�าเร็จได้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นโอกาสของ
เมอืงเลก็ ๆ  ในการทีจ่ะมนีวตักรรมการเคลือ่นขยบัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้
ถกูใจนกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีต้องการสะสมประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 
ไว้ในความทรงจ�า

Richards (2019) ให้ความเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือโอกาส 
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ไม่มีทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
ที่จับต้องได้เหมือนเมืองใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองเล็ก ๆ โดยเฉพาะเมือง 
ในชนบทต้องอาศัยทกัษะในการสร้างสรรค์เป็นทนุทางวฒันธรรมเหมอืนเมอืงใหญ่ ๆ  
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จะต้องใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
สมัยใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ดังนั้นเมือง
เล็ก ๆ เหล่านี้ต้องเคลื่อนขยับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้มา  
“ดสูิง่ก่อสร้าง” ให้เป็นการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ทีน่กัท่องเท่ียวได้มา “ท�ากิจกรรม” 
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีเ่คลือ่นขยบั
ด้วยกิจกรรม “การร่วมผลิต การร่วมเล่น และการร่วมแสดง” ระหว่างนักท่องเที่ยว
และผู้คนที่อาจจะเรียกว่าเป็น “ปราชญ์ของท้องถิ่น” 

Lin (2019) พูดถงึการเรียนรู้การท�าอาหารว่าเป็นส่วนหนึง่ของการท่องเท่ียว
เชงิสร้างสรรค์ อีกทัง้การจดังานเทศกาลเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วใช้
ทักษะในการสร้างสรรค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของเทศกาลต่าง ๆ ของท้องถ่ิน เช่น 
การแสดง การปรุงอาหาร การร่วมพิธีกรรมเฉลิมฉลอง และการถ่ายท�าภาพยนตร์
เพือ่บนัทกึกจิกรรมต่าง ๆ  ของงานเทศกาล ท้องถิน่ใดทีไ่ม่เคลือ่นขยบัการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือว่าล้าสมัยและเป็นท้องถิ่นที่ 
ไม่น่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวอีกต่อไป และอาจจะเสียเปรียบในการแข่งขัน

สรุปและอภิปราย
เมือ่นกัท่องเทีย่วทกุระดบัรายได้ให้ความสนใจการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม

มากขึ้น ทุกประเทศต้องหันมาสนใจการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมให้มากกว่าแต่ก่อน โดยศกึษาทรพัยากรการท่องเทีย่วของพืน้ทีเ่พือ่น�ามา
ใช้ประโยชน์เป็นสนิค้าทางวัฒนธรรมเพือ่ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีจ�านวน
มากขึ้น และแสวงหานวัตกรรมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พัฒนาการของการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีม่คีวามเด่นชดัมดีงันี ้1) มกีลุม่
เป้าหมายกว้างขวางมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ 2) มีความต้องการที่จะสัมผัส
วัฒนธรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิมมากกว่าวัฒนธรรมท่ีมีการดัดแปลงเพื่อการน�าเสนอ 
เชิงพาณิชย์ 3) นักท่องเที่ยวต้องการที่จะมี “ประสบการณ์” กับวัฒนธรรมมากกว่า
การ “ไปดูและไปเรียนรู้ เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวแบบไม่มีกิจกรรม (Passive  
Tourism) มาเป็นการท่องเที่ยวแบบมีกิจกรรม (Passive Tourism) 4) สินค้า
ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่อาคารที่แสดงวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย์
ที่แสดงวัฒนธรรมทางประติมากรรมอีกต่อไป แต่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดง การละเล่น กีฬา งานฝีมือทางหัตถกรรม 
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การแสดง การท�ากิจกรรมกับธรรมชาติและกับการใช้ชีวิตกับคนในชุมชน 5) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเคลื่อนขยับมาเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องเป็นการร่วมมือกันแบบบูรณาการ 
ระหว่าง 1) ภาครัฐผู้วางนโยบาย 2) ผู้ประกอบการท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรม 
การสร้างสรรค์ 3) ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ในพื้นท่ีในการท�าหน้าท่ี
เป็นผู้ฝึกสอนและให้ค�าแนะน�า 4) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน 
และให้การบริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศของเมืองให้เป็น 
เมืองสร้างสรรค์ที่มีสุนทรีย์และเอ้ือต่อการท�ากิจกรรมการสร้างสรรค์ และ  
5) นกัท่องเทีย่วทีจ่ะต้องมคีวามประสงค์ทีจ่ะได้ใช้ศกัยภาพการสร้างสรรค์ของตนเอง
ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ�า

ส�าหรับประเทศท่ีมีอาคารและสิง่ก่อสร้างเป็นทุนทางโครงสร้าง (Structural 
Capital) จะต้องหาทางเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
(Cultural Capital) และทุนทางสังคม (Social Capital) แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ
ประเทศหรือเมืองที่มีความร�่ารวยด้านต้นทุนโครงสร้าง มีวัด วัง โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ 
อนุสาวรีย์ และต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ท่ีเป็นท่ีรู้จักของชาวโลก 
การเคล่ือนขยับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมให้เป็นการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์จะเป็นทางเลือก แต่ส�าหรับประเทศที่ไม่มีทุนทางโครงสร้าง หรือ
ไม่มีต้นทุนทางธรรมชาติ จะต้องตรวจสอบต้นทุนทางวัฒนธรรมและต้นทุนทาง
สังคม เพื่อน�ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่จะดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้มาเยือน ท�าให้พ้ืนที่กลายเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ (Destination for Creative Tourism) การพัฒนาดังกล่าวนี้จะต้อง
ถือว่าเป็น “ความจ�าเป็น” ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นทางเลือก

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์จะต้องอยูบ่นพืน้ฐานการท่องเทีย่ว
ฐานชมุชน (Community-based Tourism) จะต้องอาศยัความร่วมมอืของผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านกจิกรรมการสร้างสรรค์ในพืน้ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อน เป็นผูแ้นะน�า เป็นผูใ้ห้เคลด็ลบั 
ในการใช้ศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ทีจ่ดัให้ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว การพฒันาเมอืงให้เป็นเมอืงเป้าหมายส�าหรบั
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
และต้องมองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวเชิงสืบสาน (Heritage 
Tourism) ที่จะได้รักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ งานหัตถกรรม  
การแสดง การละเล่น กฬีา กจิกรรมกลางแจ้งกับธรรมชาต ิของชุมชนเอาไว้ให้ยัง่ยนื 
ดงัน้ันเยาวชน คนหนุม่สาวในท้องถิน่ทีม่ศีกัยภาพการสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ  ทีเ่ป็น
ทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่จะต้องรับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้างสรรค์
จากผู้สูงวัยในท้องถิ่น เพื่อรักษาวัฒนธรรมที่แท้จริงให้ด�ารงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน

การท ่อง เที่ ยว เชิ งสร ้ างสรรค ์ เป ็นอุตสาหกรรมประสบการณ ์ 
(Experience Industry) ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์จะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจ
และน่าจดจ�าส�าหรับนักท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการสร้างสรรค์เท่านั้น แต่จะต้องรวมไปถึงประสบการณ์ของการ
ได้มาเยือนพื้นที่ส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วย โดยจะต้องพัฒนา
ให้ครบทุกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว กล่าวคือ 1) กิจกรรม (Activities) 
ถือได้ว ่าเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมายังพื้นที่ (Accessibility) 3) ท่ีพักท่ีตรงตามความต้องการ 
(Accommodation) 4) แหล่งท่องเทีย่วอืน่ ๆ  ทีท่�าให้การมาเยอืนมคีวามหลากหลาย 
(Attractions) 5) สิ่งอ�านวยความสะดวกในขณะที่พ�านักอยู่ในพื้นที่ (Ancillaries) 
และ 6) สิง่เพิม่เตมิเสริมความสขุ เช่น ร้านอาหารและนนัทนาการต่าง ๆ  (Amenities) 
ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาควิชาการ  
ทีจ่ะต้องท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการด้วยหลกัการของการพฒันาการท่องเท่ียวบน
ฐานชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการท�าหน้าที่ดังกล่าว ควรจะมีการด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ต้องเริ่มต้นส�ารวจทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อจะน�ามาใช้เป็น

กิจกรรมการสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
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2.  เลือกกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่  
มีความเป็น “เฉพาะของพื้นที่” เพื่อสร้างความแตกต่างให้เป็นความได้เปรียบใน
การแข่งขัน

3. ท�าการสื่อสารรณรงค์ให้คนในพื้นที่เรียนรู้และภูมิใจทุนทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น รับรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การแสดง การละเล่น กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง งานศิลปหัตถกรรม การแสดง 
เครือ่งแต่งกาย และอาหารทีเ่ป็นวฒันธรรมเฉพาะท้องถิน่ สามารถทีจ่ะเล่าเรือ่งราว 
เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และชื่นชม ท�าหน้าที่
เป็นทูตของท้องถิ่น (Destination Ambassador) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ให้ความส�าคัญกับปราชญ์แห่งแผ่นดินผู้มีความรู้และทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ในกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นทนุทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน ให้พวกเขามส่ีวนร่วม
ในฐานะเป็นผูส้อน เป็นผูแ้นะน�า เป็นผูใ้ห้เคลด็ลบัในการสร้างสรรค์แก่นกัท่องเทีย่ว 
ด้วยทักษะในการน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

5. ต้องมีการรณรงค์จูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการสร้างสรรค์
เรียนรู้ถ่ายทอดความสามารถและทกัษะจากผูใ้หญ่ในท้องถ่ิน เพือ่ให้เป็นผูส้อนต่อไป 
ในอนาคต เพื่อการสืบสานรักษาทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

6. ใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างสรรค์เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ศักยภาพและ
ทักษะทางการสร้างสรรค์มาเยือนท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมที่มีความเฉพาะตัว เป็น
อัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

7. ท้องถิ่นใดที่ไม่มีทุนทางโครงสร้าง จะต้องให้ความส�าคัญกับทุนทาง
วัฒนธรรม แล้วมุ่งมั่นท่ีจะท�าให้ท้องถิ่นกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเป้าหมายส�าหรับ
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมยคุใหม่ 
ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. อย่ามองข้ามวิถีชีวิตประจ�าวันของคนในพื้นท่ี (Everydayness) ท่ี
สามารถใช้เป็นสนิค้าส�าหรบัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ ส�าหรบันักท่องเท่ียวท่ีต้องการ 
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นของแท้ และต้องการมีประสบการณ์ของการร่วมด�ารง
ชีวิตอยู่กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่ม 
น้อยของประเทศทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการแสวงหาประสบการณ์
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แปลก ๆ ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของประเทศตนเอง (Exotic) ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และงานเทศกาลต่าง ๆ

9. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขอเสนอแนะ 
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้กระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า ART INDEPTH ที่มีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

A: Activities การเลือกสรรกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่จะน�าเสนอให้แก ่
นักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ที่ควร
จะมคีวามหลากหลาย และสะท้อนอตัลกัษณ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Identity) 
ของท้องถิ่น 

R: Resources จะต้องศึกษาทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) และ  
ทนุทางสงัคม (Social Capital) ของท้องถิน่ ทัง้ด้านวถีิชวีติ ศลิปหตัถกรรม การแสดง 
การปรุงอาหาร ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่น กีฬา การแสดง และกิจกรรม 
อื่น ๆ ที่สามารถน�ามาจัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยว และใช้เป็น 
จุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนท้องถิ่น

T: Teachers ในท้องถิ่นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมการสร้างสรรค ์
ในท้องที่จะเป็นผู้สอน ผู้แนะน�า ผู้ให้เคล็ดลับในการท�ากิจกรรมการสร้างสรรค ์
ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยทักษะในการน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพ บุคคลดังกล่าวนี้ 
ต้องได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจความส�าคัญของการท่องเที่ยว และมีความภูมิใจ 
ทีจ่ะได้เป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละทกัษะในการท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ประจ�าท้องถิน่ 
พวกเขาต้องได้รับการฝึกฝนทักษะในการน�าเสนอ

I: Indigenous หมายถงึการใช้วฒันธรรมทีแ่ท้จรงิ ดัง้เดมิ ของคนในท้องถ่ิน 
(Authentic Culture) โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาติพันธุ์ท่ีมีเอกลักษณ์ 
เป็นความแปลกแตกต่าง (Exotic) จากประสบการณ์ที่คุ้นเคยของนักท่องเที่ยว 
เพราะประสบการณ์แปลกแตกต่างที่มีอยู ่ในท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีนักท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์แสวงหาในการเลือกไปเยือนเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองเป้าหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

N: Network: จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายของคณะท�างานที่ต้องท�างาน 
ร่วมกนัแบบบูรณาการ ทัง้ภาครฐั ผู้ก�าหนดนโยบาย และให้การสนบัสนนุการพฒันา
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และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภาคเอกชนที่จะลงทุนในอุตสาหกรรม
การสร้างสรรค์ ภาคชุมชนที่จะต้องเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่นด้วยความ
ภาคภูมิใจและท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถ่ิน เป็นทูตของ
พื้นที่ (Destination Ambassadors) ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
และเกิดแรงบันดาลใจในการมาเยือน

D: Destination ท้องถิ่นที่จะใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการ
พฒันาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกจิให้แก่ท้องถิน่ จะต้องพฒันาพืน้ทีใ่ห้มีความพร้อม 
ทุกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว 
นอกจากการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์แล้ว เมอืงทีจ่ะเป็นเป้าหมายของการท่องเทีย่ว 
เชิงสร้างสรรค์ควรจะมีการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาร่วม 
กิจกรรมการสร้างสรรค์ในท้องถิ่นได้มีคุณค่าเพ่ิมเติมจากการมาร่วมกิจกรรมการ 
สร้างสรรค์ในพื้นที่

E: Experience จะต้องพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นเศรษฐกิจบนฐานการสร้างประสบการณ์ (Experience Economy) ที่นักท่อง
เที่ยวจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ ควรค่าแก่การจดจ�า จากการได้ร่วม
กิจกรรมการสร้างสรรค์ของท้องถิน่ (Active Participation) ไม่ว่าจะเป็นการได้เรยีน
รู ้ได้ท�างานด้านศลิปหตัถกรรม ได้ท�าการแสดง โดยจะต้องเน้นการได้ประสบการณ์
จากวัฒนธรรมที่แท้จริงของชุมชน และเป็นกิจกรรมท่ีพวกเขาไม่สามารถหา
ประสบการณ์ดังกล่าวได้จากพื้นที่อื่น

P:  Purpose เป้าหมายของการพัฒนาก็คือการสร้างความเข้มแข็งทาง
ด้านเศรษฐกจิให้แก่ท้องถิน่ ทัง้ด้านรายได้การมงีานท�า และคุณภาพของการด�ารงชวีติ  
ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรจะด�าเนินการตามหลักของการ 
ท่องเที่ยวตามหลักการของการพัฒนาการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน (Community- 
based Tourism) และจะต้องยดึหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Sustainable 
Tourism) ทีจ่ะต้องด�ารงความยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจน 
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

T:   Tourists การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์จะเตบิโตได้จะต้องมนีกัท่องเทีย่ว 
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อทดสอบศักยภาพด้าน 
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การสร้างสรรค์ของตนเอง ทั้งด้านการผลิตผลงานด้านศิลปหัตถกรรม เพื่อผลิต
ของระลึกประจ�าท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือน�ากลับไปสะสมและเตือนความทรงจ�า  
การละเล่นเกมต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา การท�าอาหารพื้นเมืองของท้องถิ่น และการ
แสดงดนตรี การเต้นร�า

H: Heritage จะต้องด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวเชิงสืบสาน (Heritage Tourism) เพื่อด�ารงวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตราบนานแสนนาน โดยเยาวชนในพื้นท่ีควรเรียนรู้ทักษะของ 
การท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้สอน 
ต่อไปในอนาคต ไม่ให้ทักษะการสร้างสรรค์ของกิจกรรมสร้างสรรค์สูญหายไป

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการเคลื่อนขยับของการท่องเท่ียว 
เชงิวฒันธรรมท่ีนกัท่องเทีย่วต้องการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการสร้างสรรค์เพือ่ทดสอบ
ศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนเอง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เป็นโอกาสส�าหรับ 
ทุกท้องถิ่นที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์น่าสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่ว เพือ่สร้างอาชพีและรายได้ให้กบัคนในท้องถ่ิน สมควรท่ีผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบั 
การพัฒนาการท่องเที่ยวของทุกท้องถิ่นพึงควรให้ความสนใจ และร่วมมือกันพัฒนา 
โดยรบีด่วน เพราะน่ีคือโอกาสส�าหรับทกุท้องถิน่ รวมทัง้ท้องถิน่ทีค่นในพืน้ทีเ่คยคดิว่า 
ท้องถิ่นของตนไม่มีศักยภาพที่จะเป็นเมืองท่องเท่ียวเป้าหมาย บัดนี้โอกาสได ้
เกิดขึ้นแล้ว
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การจัดการตนเอง: ทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

การจัดการตนเอง เป็นทักษะที่ส�าคัญในการพัฒนาตนเองในหลากหลาย
สถานการณ์และการจัดการตนเองมีความสัมพันธ์กับการประสบผลส�าเร็จในชีวิต 
การเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองด้วยหลักการทางจิตวิทยาจะท�าให้บุคคลได้
ส�ารวจและเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง สามารถก�ากบัอารมณ์ พฤตกิรรม และความ
รู้สึกนึกคดิของตนเองให้บรรลผุลตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
สามารถจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ ท�าให้บคุคลด�าเนนิชีวติอย่างมคีวามสขุ เห็นคณุค่า
ในตนเองและสามารถจัดการกบัอารมณ์และพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ได้ บทความนี้
ได้น�าเสนอการน�าเอาหลกัการทางจิตวทิยามาประยกุต์ใช้เพือ่ให้บุคคลเกดิทักษะการ
จดัการตนเอง โดยเริม่ด้วยการประเมนิตนเอง การตัง้เป้าหมาย การก�ากับตนเอง และ
การประมาณตนเอง ภายใต้ความสามารถและศกัยภาพทีม่อียูใ่นตัวของแต่ละบคุคล
อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: การจัดการตนเอง จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง
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Self-management:
The Skill of Sustainable Self-development

Kannika Sansupa1* and Naret Kuntawong2 

Abstract

Self-management is an essential skill for self-development in  

various situations, and self-management is associated with success in life. The 

development of self-management skills through psychological principles for 

individuals to explore and understand themselves truly to be able to direct 

one’s emotions, behaviors, thoughts to achieve the set goals effectively. In 

addition, each individuel able to deal with the problems that arise, be able 

to life, enhance self-esteem, and be able to deal with unwanted emotions 

and behaviors. This article presents an application of psychological principles 

to develop self-management skills, starting with self-assessment, setting 

goals, self-monitoring and self-evaluation within the capacity and potential 

of each person, which is one of the ways for sustainable self-development.

Keywords: Self-management, Psychology, Self-development
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บทน�า 
การจัดการตนเอง (Self-management) เป็นทกัษะในการก�ากบัพฤตกิรรม 

ความรู้สกึนึกคดิของตนเองให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดได้อย่างมคีณุภาพ (O’Keefe 
& Berger, 1999) และเป็นทักษะส�าคัญในการจัดการกับปัญหา การตัดสินใจ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การจัดการ
ตนเองยังช ่วยปรับปรุงให้เกิดกระบวนการท�างานที่มีความยืดหยุ ่น ถึงแม  ้
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เห็นผลในทันทีทันใด แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างถาวร (Paulauskas & Paulauskas, 
2008) บุคคลที่มีทักษะการจัดการตนเองจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส�าเร็จ (Gerhardt; Rode & Peterson, 2007) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของเจอฮาร์ด (Gerhardt, 2010) ที่พบว่าผู้ท่ีเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
ตนเองจะท�าให้เกดิการเรียนรูใ้นการบรหิารจดัการเวลาและสภาพแวดล้อม ต้ังเป้าหมาย 
และการก�ากบัตนเอง ท�าให้เกดิกระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ รวมถงึ
การประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ การเรียน และเรื่องส่วนตัว ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในระยะยาวต่อไป 

แนวคิดส�าคัญในการเสริมสร้างให้บุคคลมีทักษะการจัดการตนเอง 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เมื่อประสบกับปัญหาอุปสรรค
ในชีวิตประจ�าวันได้ ต้องอาศัยความรู ้และความเข้าใจในกระบวนการคิดและ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บทความน้ีจึงมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการจัดการ 
ตนเองโดยใช้หลักการเชิงจิตวิทยา ตลอดจนสามารถน�าแนวทางในการจัดการ 
ตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือแม้บุคคลประสบกับสถานการณ์ 
ที่น�ามาซ่ึงความทุกข์ ความรู้สึกไม่สบายใจ ความสับสนและไม่สามารถจัดการ 
ปัญหาต่าง ๆ ได้ ให้ข้ามผ่านกระบวนการยอมรับ เข้าใจมองมุมใหม่และจัดการ
อารมณ์ทางลบให้กลับกลายเป็นความสุขภายใต้ขอบเขตความสามารถและส่งเสริม
การน�าจุดเด่นหรือจุดแข็งของแต่ละบุคคลมาใช้ในการพัฒนาตนเอง อันจะน�ามา 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management)
แนวคิดการจัดการตนเอง (Self - management) พฒันามาจากทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ของแบนดูรา (1986) ที่เชื่อว่า 
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บุคคลจะกระท�าส่ิงใด ๆ เริ่มจากกระบวนการคิดของตนเอง การสังเกตตนเอง 
กระบวนการตดัสนิใจ และการแสดงปฏิกริิยาตอบสนอง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในการด�าเนินชีวิตของตนเอง 
ต่อมาได้มนีกัวชิาการเชงิจิตวทิยาหลายท่านเสนอแนวคดิในการจดัการตนเองไว้อย่าง
หลากหลาย และสรุปประเด็นการจัดการตนเอง (Self-management) ได้ว่าเป็น
ทักษะในการก�ากับความคิด ความรู้สึก และการกระท�า ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ 
ตั้งไว้ เป็นการเพิ่มหรือรักษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คงอยู่และขจัดพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป และจะท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จท้ังในชีวิตส่วนตัว  
การเรียน และการท�างาน (Yates, 1986) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมและเป็น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่มีขั้นตอนและสามารถเกิดขึ้นได้
อย่างยั่งยืน โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคล เน้นที่ความ 
รบัผดิชอบของบคุคลทีม่ต่ีอพฤติกรรมของตนเอง แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทีต่นเอง 
เผชิญอยู่ เรียนรู้ทักษะใหม่และการจัดสิ่งแวดล้อมของตนเอง (Kanfer, 1988) 
เช่นเดียวกันกับ Lorig and Holman (1993) ที่กล่าวว่า การจัดการตนเอง เป็นการ
ทีบ่คุคลเลอืกในการปรบัมมุมองและทกัษะทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหา
และปฏิบัติพฤติกรรมใหม่รวมถึงรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ของตนเองให้อยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสม

บุคคลท่ีมีทักษะการจัดการตนเองที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะมีลักษณะ  
1) พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 2) สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 3) มีความมั่นคงทางอารมณ์ 4) สามารถปรับปรุงแรงจูงใจและ
ลักษณะนิสัยของตนเอง 5) มีความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่น และ 6) มีความรู้สึกหรือเจตคติเชิงบวก มีความเป็นอิสระ และมีความสุข
มากขึ้น (Berger, 2000)

องค์ประกอบในการจัดการตนเอง
การศึกษาถึงวิวัฒนาการของทฤษฎีที่กล่าวถึงการจัดการตนเองพบว่า 

มีการน�าเสนอเก่ียวกับหลักการจัดการตนเองมาใช้ในการพัฒนาตนเองมานานกว่า 
50 ปี แรกเริ่มของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนเอง (Self-management) 
โดยมี Creer เป็นผู้เริ่มสังเคราะห์ค�าว่า การจัดการตนเอง เมื่อกลาง ค.ศ. 1970 
โดยให้ความหมายว่า การจัดการตนเอง เป็นขั้นตอนซ่ึงบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
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มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมการตั้ง 
เป้าหมาย (Goal selection) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information collection) 
การประมวลและประเมินข้อมูล (Information processing and evaluation) 
การตัดสินใจ (Decision making) การลงมือปฏิบัติ (Action) และการสะท้อน
ตนเอง (Self-reaction) (Creer, 2000) ต่อมา Kanfer (1988) ซ่ึงเป็นผู้ริเริ่ม
ทฤษฎี Self-management model และมีการน�ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย  
Kanfer ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการตนเองว่ามี 3 ด้าน ได้แก่  
การก�ากับตนเอง (Self-monitoring) การประมาณตนเอง (Self-evaluation) 
และการเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) ต่อมา Berger (2000) ได้ท�าการ
ศึกษาและเสนอว่าการจัดการตนเอง มีองค์ประกอบพื้นฐาน 5 องค์ประกอบ คือ  
การบริหารเวลา การควบคมุอารมณ์ การต้ังเป้าหมาย การรบัรู้ความสามารถของตน 
และการมแีรงจงูใจในตนเอง ส�าหรบัในประเทศไทยมนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึ 
องค์ประกอบของการจัดการตนเอง เช่น สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2556) ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของการจดัการตนเองม ี4 ด้าน คอื การตระหนกัในตน (Self-awareness) 
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) การก�ากบัตนเอง (Self-monitoring) 
และการปรับพฤตกิรรม (Behavior modification) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของ  
อดลุ นาคะโร (2551) ทีไ่ด้ศึกษาถงึความสามารถในการจดัการตนเองของนกัเรยีนใน
การเรยีนหรือการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้ในโรงเรียนและสงัคมภายนอกว่าประกอบด้วย 
การรู้จักตนเอง การบริหารเวลา การจัดการอารมณ์ตนเองและการมีวินัยในตนเอง 
และการศึกษาถึงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเอง ส�าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบุญเชิญ หมู่มาก (2559) ได้สรุปว่าการจัดการตนเอง
ประกอบด้วย การรู้จักตนเอง (Self-awareness) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) และการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมของตนเอง (Coping with emotion) 

จะเหน็ได้ว่า องค์ประกอบของการจดัการตนเองของนกัวชิาการหลายท่าน
นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย 
การประเมินตนเองหรือการท�าความเข้าใจในตนเอง เพื่อให้ตระหนักหรือรับรู้ว่า
ตนเองน้ัน มีความสามารถในการจัดการปัญหามากน้อยเพียงใด ตลอดจนการ 
ตั้งเป้าหมาย ติดตามและประเมินตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลจัดการ 
กับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่
ก�าลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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กระบวนการเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเอง 
 การจัดการตนเองน้ันเกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้

แสดงออกในทศิทางทีเ่หมาะสมและยบัยัง้ตนเองไม่ให้แสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
ดังน้ัน งานวิจัยส่วนใหญ่จึงมักศึกษาเรื่องการจัดการตนเองในกลุ ่มบุคคลที่มี
ปัญหาพฤติกรรม เช่น ด้านการเรียน มักน�ามาใช้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนตกต�่า  
การแนะแนว และการจัดการเวลา ด้านการท�างาน มักน�าไปใช้เพื่อการส่งเสริมให้
บุคคลจัดการตนเองให้สมดุลระหว่างงานกับเวลา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างานของพนกังาน หรือปัญหาด้านสขุภาวะ เช่น บคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังต่าง ๆ ให้มีการจัดการตนเองในการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงกระบวนการท่ีจะช่วย
เสรมิสร้างการจดัการตนเองให้เกดิขึน้อย่างมปีระสทิธิภาพ ยกตวัอย่าง เช่น แคนเฟอร์ 
และกาลคิ บายส์ (Kanfer & Gaelick-Buys 1991) ได้เสนอแนวคิดการจดัการตนเอง
ทีเ่น้นการปรับเปลีย่นพฤติกรรม ซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนทีส่�าคัญ ได้แก่ 1) การตัง้
เป้าหมาย (Goal setting) 2) การก�ากบัตนเอง (Self-monitoring) 3) การประมาณ
ตนเอง (Self-evaluation) และ 4) การให้แรงเสริมตนเอง (Self-reinforcement)  
ส่วน Ceer (2000) ได้เสนอแนวคิดการจัดการตนเองประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การต้ังเป้าหมาย (Goal setting) 2) การรวบรวมและประมวลข้อมูล (Information 
collection) 3) การประมวลและการประเมินผล (Information processing and  
evaluation) 4) การตัดสินใจ (Decision making) 5) การลงมือปฏิบัติ (Action)  
และ 6) การสะท้อนการปฏบิตั ิ(Self-reaction) ซึง่สอดคล้องกบั Gerhardt (2010) 
ที่ได้สรุปขั้นตอนของการจัดการตนเองไว้ 4 ขั้น ได้แก่ การประเมินตนเอง (Self-
assessment) การต้ังเป้าหมาย (Goal setting) การก�ากบัตนเอง (Self-monitoring) 
และการประมาณตนเอง (Self- evaluation) โดยในแต่ละขัน้ตอนมกีระบวนการดงันี้

1) การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นการท่ีบุคคลทบทวน
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองเพื่อการค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองกับ 
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

2) การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นทักษะในการก�าหนดเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนภายใต้การประเมินความเป็นไปได้ สู่การปฏิบัติตามขอบเขตและความ
สามารถในตนเอง
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3) การก�ากับตนเอง (Self-monitoring) เป็นการท่ีบุคคลตรวจสอบ
และควบคุมตนเองได้อย่างรอบด้านทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเวลาและสภาพ
แวดล้อมที่เป็นส่วนส�าคัญในการน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงการส�ารวจ
ปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการมุ่งสู่ความส�าเร็จ

4.) การประมาณตนเอง (Self-evaluation) เป็นขั้นตอนภายหลังจาก 
ทีบ่คุคลจดัการตนเองในด้านต่าง ๆ  แล้ว ซ่ึงเป็นการประเมนิตนเอง ว่าเป็นไปตามท่ีตัง้ 
เป้าหมายไว้หรือไม่การประเมินตนเองอาจเกิดขึ้นเป็นระยะและมีการปรับเปลี่ยน 
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

จากการศึกษาถงึขัน้ตอนของการจัดการตนเอง สรปุได้ว่า บุคคลจะประสบ 
ความส�าเร็จได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนของการจัดการตนเองท่ีชัดเจนและต้องมี 
การประเมนิผลของการกระท�าเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาตนเองท่ีมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น 

การประยุกต์แนวคิดการจัดการตนเองสู่การปฏิบัติ 
การน�าแนวคิดการจัดการตนเองสู่การประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์และ

มีประสิทธิภาพต้องท�าความเข้าใจถึงขั้นตอนและแนวทางการจัดการตนเองอย่าง
ชดัเจน ลกัษณะของการจัดการตนเองมจุีดเริม่ต้นจากวงจรของการพฒันาตนเองผ่าน
กระบวนการเรยีนรูข้องแต่ละบคุคล กล่าวคอื หากมกีารจดัการตนเองตามเป้าหมาย 
ทีว่างไว้แล้ว ผลของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมยงัไม่เป็นทีน่่าพงึพอใจ บคุคลจะเข้า
สู่วงจรการจัดการตนเองอีกครั้งในรูปแบบใหม่ท่ีถูกพัฒนาข้ึนจากจุดด้อยของการ
จัดการตนเองครั้งก่อนหน้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ผู้เขียนได้ท�าการ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์เก่ียวกบัองค์ประกอบและขัน้ตอนทีส่�าคัญในการเสรมิสร้าง
การจดัการตนเองและได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ศึกษาไปใช้ในการสร้างรปูแบบกจิกรรมใน
การจัดการตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นการก�าหนดให้บุคคล
ส�ารวจสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองกับเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ การประเมินตนเอง 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการเรียนรู้ของบุคคลที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายและการประเมิน
เป้าหมายตามความเป็นจริงตลอดจนสอดคล้องกบัความสามารถของตนเองว่ามสีิง่ใด
ทีท่�าให้ไม่บรรลเุป้าหมายนัน้ ซึง่อาจจะเกดิจากปัจจยัส่วนบคุคลหรอืปัจจยัทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จ การประเมินตนเองท่ีสอดคล้องกับ 
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สภาพความเป็นจริงได้ดีจะน�าไปสู่การวางเป้าหมายพฤติกรรมใหม่ที่น�าไปสู่ความ 
ส�าเร็จ โดยการส�ารวจตนเองในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จ 
ทัง้ทางด้านความคิด อารมณ์ ความรูส้กึ การกระท�า รวมไปถึงการรูจ้กัจดุเด่น จดุด้อย 
และรูข้อบเขตความสามารถของตนเอง การประเมนิตนเองจงึเป็นกระบวนการหนึง่ 
ที่เป็นการท�าความรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ น�าไปสู่แนวทางการวาง 
เป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนขึ้นตามไปด้วย 

ผู้เขียนได้วิเคราะห์แนวคิดการประเมินตนเองและน�ามาประยุกต์เป็น 
รปูแบบกจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารท�าความเข้าใจตนเองได้ เช่น กจิกรรม “My Personal 
Self-Assessment” มุ่งเน้นส่งเสริมบุคคลให้ใช้เวลาส�ารวจเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง
อย่างใคร่ครวญ (Contemplation) สู่การเข้าใจตนเองตามความเป็นจริง กระตุ้นให้
บคุคลพจิารณาถงึจุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันาของตนเอง ตลอดจนสามารถระบุปัจจยั  
ส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมหรือขัดขวางต่อการมุ่งสู่ความส�าเร็จ  
พร้อมทัง้ให้บคุคลได้พจิารณาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรค
บนพื้นฐานความสามารถของตนเอง

2. การต้ังเป้าหมาย (Goal setting) เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องมาจาก
การประเมินตนเอง เมื่อบุคคลได้พิจารณาทบทวนถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ความ 
คาดหวังไม่สอดคล้องกบัผลทีเ่กดิขึน้ ต่อจากนัน้จะเป็นขัน้ตอนของการวางเป้าหมาย 
ใหม่ อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของแต่ละบุคคล 
การตั้งเป้าหมายเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จ ท้ังนี้การตั้งเป้าหมาย 
ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ก�าหนดนั้นว่า มีลักษณะอย่างไร มีความเฉพาะเจาะจง และ
วัดผลได้เพียงใด นอกจากนี ้ความมพีนัธะผูกพนักบัจดุหมาย (Goal commitment) 
เพื่อให้บุคคลแน่วแน่กับจุดหมายที่ตนวางไว้และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาใหม่จึงควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เฉพาะเจาะจง 
(Specific) ก�าหนดเป้าหมายนั้นให้มีความชัดเจนอย่างมีทิศทาง 2) วัดผลได้  
(Measurable) เป้าหมายที่ก�าหนดขึ้นมานั้นต้องมีวิธีวัดผลที่เป็นรูปธรรมสามารถ 
วัดเป็นเชิงปริมาณได้ 3) แนวปฏิบัติชัดจน (Achievable) มีภารกิจอะไรบ้าง และ
สามารถบอกได้ว่าต้องท�าอย่างไรเพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมาย 4) ความเป็นไปได้ (Realistic) 
เป้าหมายน้ันต้องมีความสมเหตุสมผล บนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ไกลเกินเอื้อม  
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ไม่เพ้อฝัน มแีนวโน้มทีส่ามารถส�าเรจ็ได้ 5) กรอบเวลาชดัเจน (Time-bound) มกีาร
ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการมุ่งสู่เป้าหมายหรือความส�าเร็จที่ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้
สามารถประเมินได้ว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยเพียงใด

จากการศึกษาแนวคิดการตั้งเป้าหมาย พบว่าบ่อยครั้งท่ีบุคคลไม่ประสบ
ความส�าเร็จมักมาจากต้ังเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตความสามารถของ
ตนเอง หรือเกิดจากการเลือกวิธีการจัดการปัญหาแนวทางเดิม และการยึดติดกับ
ความคิดของตนเอง ดังนั้นการตั้งเป้าหมายใหม่อาจเริ่มจากการให้บุคคลใช้เทคนิค
การมองมุมใหม่ทีห่ลากหลาย เพือ่ออกจากความคดิเดมิและวธีิการเดิม ๆ  ทีไ่ม่บรรลุ
ผลตามความต้องการ จากนั้นพิจารณาแต่ละเป้าหมายว่าสิ่งใดบ้างท่ีเป็นไปได้และ
จดัล�าดบัความส�าคญัของแต่ละเป้าหมายตามความจ�าเป็น รวมไปถงึการก�าหนดแรง
จูงใจที่จะน�าไปสู่การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่มีความชัดเจนและเห็นภาพเป้าหมายนั้น 

กิจกรรมที่น�าไปสู ่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น กิจกรรม  
“Developing SMART Goals” มุง่ส่งเสริมให้บคุคลน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้จากการประเมนิ
ตนตามความเป็นจรงิอย่างใคร่ครวญมาก�าหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และเป็นไป
ตามคุณลักษณะของการตั้งเป้าหมายที่ดี เมื่อตั้งเป้าหมายใหม่ชัดเจนแล้วจากนั้นให้
บคุคลเขยีนพนัธสญัญา (Commitment) เพือ่ให้เกดิพนัธะผกูพนักบัจดุหมาย (goal 
commitment) บคุคลได้เหน็ภาพการต้ังเป้าหมายท่ีเป็นรปูธรรมชัดเจนและเกดิแรง
จูงใจในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3. การก�ากับตนเอง (Self-monitoring) เป็นขั้นตอนของการสังเกต 
ควบคุมและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ท่ีพฤติกรรมอาจเป็นเหตุหรืออาจเป็นผล 
ทัง้ทีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ยงัรวมถงึการสงัเกต ติดตาม บนัทกึปัจจยั
ที่เสี่ยง ที่มีอิทธิพลต่อปัญหาที่ก�าลังพยายามจัดการ การติดตามตนเอง ท�าให้บุคคล
มีความระมัดระวังที่จะไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่จะแสดงพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ แทนการแสดงพฤติกรรมจงึแสดงด้วยความรูต้วั มสีต ิการติดตามตนเอง
เป็นการให้ข้อมลูตนเองในการสงัเกตพฤตกิรรมของตนเอง ท�าให้ทราบว่าพฤตกิรรม
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ การบันทึกพฤติกรรมท�าให้ทราบว่าพฤติกรรมไป 
ในทิศทางใด มีระดับมากน้อยแค่ไหน พฤติกรรมตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ 
นอกจากน้ี ผลการก�ากบัพฤตกิรรมด้วยตนเอง ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของตนเองต่างออกไปจากเป้าหมายที่วางไว้ บุคคลจะพยายามแก้ไขพฤติกรรมให้
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บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ขั้นตอนในการก�ากับตนเองประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1)  การเลือกและก�าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
2)  การจ�าแนกพฤติกรรมเป้าหมายออกเป็นพฤติกรรมย่อยที่สามารถ

สังเกตได้ 
3)  การก�าหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใช้บันทึกการสังเกต 
4)  บันทึกพฤติกรรม 
5)  การแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน 
6)  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ท�าการบันทึก
จะเห็นได้ว่าการก�ากับตนเองเป็นขั้นตอนในการจัดการตนเองท่ีต้องอาศัย

ความแน่วแน่และตัง้ใจในการปฏบิตั ิผูป้ฏบิตัจิงึต้องใส่ใจในการสงัเกตและลงบนัทึก
ในทุกคร้ังที่แสดงพฤติกรรมท่ีก�าหนด รวมไปถึงการน�าแบบบันทึกนั้นมาพิจารณา
และวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการค้นพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ทั้งนี้ข้อดีของการบันทึกพฤติกรรมจะท�าให้ผู้ปฏิบัติค้นพบ 
จดุด้อยทีค่วรปรบัปรงุ หรือค้นพบปัญหาอปุสรรคทีเ่ป็นปัจจยัทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็
และสามารถน�าสิ่งที่ค้นพบนั้นมาจัดการได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่น�าไปสู่การก�ากับตนเอง เช่น กิจกรรม Self-monitoring  
Card การให้บุคคลได้ท�าแบบบันทึกพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการให้การบ้าน 
(Homework) เป็นการมอบหมายให้บุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมและผลของ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ จากนั้นจึงท�าการประเมินว่าเป็นไปตามจุดเป้าหมายใหม่ที่ตั้งไว้
หรือวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ การก�ากับตนเองอาจจะมอบหมายเป็นรายวัน 
รายสัปดาห์ หรอืรายเดอืนตามระยะเวลาทีต้่องการ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรวบรวมข้อมลู
สู่การประเมินแนวโน้มความส�าเร็จในการมุ่งสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

4. การประมาณตนเอง (self-evaluation) เกิดขึน้เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของ
การจดัการตนเอง โดยการให้บคุคลประเมนิผลเพือ่เปรยีบเทยีบการปฏิบตัพิฤติกรรม
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ น�าไปสู่การตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น โดย
ประเมินจากข้อมูลทีไ่ด้จากการสงัเกตและการก�ากบัตนเอง หลกัการในการประมาณ
ตนเองประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ

1.  การก�าหนดความคาดหวังที่ชัดเจน เป็นการระบุความคาดหวังต่อ
ผลลัพธ์ของการแสดงพฤติกรรมที่น�าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
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2.  การปฏิบัติการประเมินตนเอง โดยเริ่มการประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นจริง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด สิ่งใดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคาดหวังที่ตั้งไว้

3.  การปรับปรุง เป็นการก�าหนดปัญหา หรือปัจจัยท่ีส่งผลให้ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง แนวทางการปรับปรุงจะน�าไปสู่การประมาณตนเพื่อเข้าสู่วงจรการ
จัดการตนเองอีกครั้ง 

กจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารประเมนิตนเอง เช่น การใช้ค�าถามบอกระดบั (Scaling 
question) ในการประเมินผลพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
โดยก�าหนดตัวเลข 0-10 แทนความส�าเร็จหรือความพึงพอใจต่อการจัดการตนเอง 
ตัวเลข 0 มีความหมายถึงความส�าเร็จก่อนการใช้ทักษะการจัดการตนเอง คะแนน 
10 แทนความส�าเร็จที่เกิดจากการจัดการตนเอง เมื่อบุคคลให้คะแนนแล้ว ให้ถาม
ถงึคะแนนทีห่ายไป เพือ่ให้เกดิการทบทวนถงึอปุสรรคทีส่่งผลให้ไม่ไปถึงความส�าเรจ็
ที่ต้องการ

จะเห็นได้ว่า การจัดการตนเองเป็นทักษะที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยมีลักษณะสืบเนื่องต่อกันไปในแต่ละขั้นตอน มีความสัมพันธ์กันและเป็นวงจร 
ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ได้เสมอเมือ่บคุคลประสบกบัสถานการณ์ในชวีติทีต้่องจัดการ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการตนเอง

การประเมิน
ตนเอง

การ
จัดการ
ตนเอง

การ
ประมาณ
ตนเอง

การตั้ง
เป้าหมาย

การก�ากับ
ตนเอง
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บทสรุป 
การจัดการตนเอง (Self-management) เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีมีความ 

น่าสนใจในการน�ามาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน บุคคลที่สามารถจัดการ
ตนเองได้บุคคลนั้นมักแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พร้อมจะเผชิญหน้าแทนการหลีกหน ี
ปัญหา เพราะมีความสามารถในการส�ารวจและรู้จักตนเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
ด้านความสามารถเฉพาะและจุดแข็งที่จะน�าไปสู่การน�าไปใช้พัฒนาตนเองแทน 
การลดคณุค่าตนเอง เกดิเป็นบทเรยีนแห่งการเรียนรูท้ีจ่ะน�าพาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ตนเอง และสร้างความสุขที่ยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการประเมินตนเอง การตั้ง 
เป้าหมาย การก�ากับตนเองและการประมาณตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญของการ
จัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง 
บุญเชิญ หมู่มาก. (2559). การพัฒนาหลักสูตรแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการจัดการตนเอง ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. 
วทิยานพินธ์ปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ. (2556). จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจ.เอส.พริ้นติ้ง.

สมโภชน์ เอีย่มสภุาษิต. (2556). ทฤษฎแีละเทคนคิการปรบัพฤตกิรรม. พมิพ์ครัง้ที ่8. 
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อดลุ นาคะโร. (2551). การพฒันาหลกัสตูรเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการจดัการ 
ตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนวส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 
ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Berger, Donna. (2000). Policy Brief: Self-management Across the Curriculum: 
A Holistic Model for Student, Faculty, and Staff Development. 
Retrieved May 10, 2021, from https://www.researchgate.net/
publication/242711223_Policy_Brief_Self-management_Across_ 
the_Curriculum_A_Holistic_Model_for_Student_Faculty_and_ Staff_ 
Development 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

37

Frayne CA, Geringer JM. (2000). Self-management training for improving job 
performance: A field experiment involving salespeople. Journal of 
Applied Psychology; 85(3): 361. 

Gerhardt, Megan W. (2010). Individual Self-Management Training in  
Management Education. Retrieved May 10, 2021, from https://www.
researchgate.net/publication/ 268425764_Self-Management_Tutori-
als_Individual_Self-Management_Training_in_ Management_Educa-
tion 

Gerhardt, Megan W.; Rode, Joseph C. & Peterson, Suzanne J. (2007). Exploring 
Mechanisms in the Personality-Performance Relationship: Mediating 
Roles of Self-management and Situational Constraints. Journal of 
Personality and Individual Differences. 43(6): 1344-1355. 

Kanfer, F. H. (1991). Self-management methods. In F.H., Kanfer & A. Gold-
stien, (Eds.) Helping People Change : A textbook of Methods.  
New York: Pergamon. 

Maslow, H. A. (1965). A philosophy of psychology: The need for a mature 
science of human nature. In Severin, R. (Ed.), Humanistic viewpoints 
in Psychology. New York, NY: McGraw 

O’Keefe Edward J. and Berger Donna S. (1999). Self-management for College 
Student. New York: Partridge Hill Publishers.

Paulauskas, Stasys & Paulauskas, Alexsandras. (2008). The Virtualics and 
Strategic Self-management as Tools for Sustainable Development. 
Technological and Economic Development of Economy. 14(1): 
76-88. 

Richard W. Robins and Kari H. Trzesniewski. (2019). Self-Development A cross 
the Life span. Retrieved May 10, 2021, from https;//scholarship.
org2uc2item29bc5r8nd.

Yates BT. (1986). Applications in self-management. Belmont, CA: Wadsworth 
Publishing Company.



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

38

การรู้เท่าทันสื่อ: 

ทักษะที่ต้องรู้และน�าไปใช้ในยุคสื่อสังคมออนไลน์
อังคณา แวซอเหาะ
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บทคัดย่อ

การรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นทกัษะความรู ้ความสามารถในการใช้สือ่ และตระหนกั
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สื่อในฐานะของผู้ใช้สื่อ และผู้ผลิตสื่อ ที่บุคคล
สามารถน�าไปพัฒนาตนเองจนเกิดความช�านาญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสื่อ เข้าใจ 
ความหมายทีส่ือ่ต้องการสือ่สาร และเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีสือ่ใช้ในการสร้างเพือ่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้รบัสือ่ และผูผ้ลติสือ่ ในยคุทีท่กุคนสามารถเข้าถงึข้อมลู ข่าวสารได้อย่าง
อสิระ ไร้ข้อจ�ากดัผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ บทความนีน้�าเสนอ สือ่สงัคมออนไลน์ทีน่ยิมใช้ 
ในปัจจุบัน กระบวนการรู้เท่าทันสื่อ สิ่งที่ผู้รับสื่อ และผู้ผลิตสื่อต้องรู้เพื่อเท่าทันสื่อ 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสื่อ และบริบทใน
สงัคมทีต้่องพึง่พาสือ่สงัคมออนไลน์ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั และการท�างาน โดยให้
ความส�าคญักบัผูใ้ช้สือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ และพร้อมทีจ่ะเป็นผูผ้ลติส่ือท่ีมปีระสทิธภิาพ  
เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ข้อมูล ข่าวสารที่สร้างสรรค์ 

ค�าส�าคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ สื่อสังคมออนไลน์

อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Email: Angkhana.w@rmup.ac.th
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Media literacy: 
Esseential Skills Needed in Using Social Media

Angkana Waesoho

Abstract

Media literacy is a cognitive and practical skill that individuals both 

as media users or media producers need to acquirre to develop themselves 

to gain expertise to understand the media, the content of the media tech-

niques used in creation. The impact of media to media users and producers 

in this easy access age of social media. This article presents some of the 

most popular social media platforms and media literacy process that media 

recipients and media producers need to know. Media literacy skill can be 

applied in everyday life and in working, to be effective media users and 

producers and to create creative social media.

Keywords: Media literacy, Social Media
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บทน�า
ในยุคที่ข้อมูล ข่าวสารมีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย และความพร้อมของ

เทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้ทกุคนสามารถเข้าถงึสือ่ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเรว็ 
การบริโภคสื่อย่อมท�าได้ง่าย หากผู้รับสื่อไม่รู้จักแยกแยะ พิจารณา ไตร่ตรองให้ด ี
ย่อมตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ง่าย การรู้จักสื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท�าให้เราเป็นคนท่ี 
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงไม่ตกเป็นเหยื่อทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 
รู้จักจะใช้สื่อ การรู้เท่าทันสื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเป็นภูมิคุ้มกันแก ่
ผู้ใช้สื่อและผู้ผลิตสื่อ

การรูเ้ท่าทนัสือ่ เป็นส่วนหน่ึงของทกัษะส�าคัญในการใช้ชวีติ และการท�างาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัทักษะสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลย ีเป็นชุดความรูค้วามสามารถทีก่ล่าวถงึ 
การติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดในการสื่อสาร ซึ่งผู้รู้เท่าทันสื่อต้องมีความเข้าใจ 
ในการตคีวาม วิเคราะห์ ประเมนิ สร้างสรรค์เนือ้หาภายในสือ่ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ 
ในยุคของข้อมูล ข่าวสารที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อดั้งเดิมที่คุ้นเคยอย่างสื่อสิ่งพิมพ์  
สือ่วทิยุ สือ่โทรทศัน์ สือ่ภาพยนตร์ และสือ่ใหม่ในรปูแบบของส่ือดจิิทัลอย่างสือ่สงัคม
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย และมีการแข่งขนัสงู ซึง่ในแต่ละวนัมจี�านวนข้อมูล ข่าวสาร 
มเีข้ามาหลากหลายประเภท อาท ิข่าวสาร เหตุการณ์ในอดตีและปัจจบัุน ข้อมลูสนิค้า
และบรกิาร ความเชือ่ ค่านิยม รวมทัง้ข้อเทจ็จรงิในศาสตร์ต่าง ๆ  ทีต้่องท�าความเข้าใจ 
คดักรอง และเลอืกใช้ เพือ่น�ามาประกอบการตัดสนิใจ หากเลอืกทีจ่ะเชือ่ทกุเรือ่งด้วย
ความมั่นใจในข้อเท็จจริงที่ได้รับอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ 
และวิพากษ์ รวมทั้งส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะการบริโภคสื่อ
ผ่านสือ่สังคมออนไลน์มกีารใช้อย่างแพร่หลายสงัเกตได้จากสถติกิารบรโิภคสือ่สงัคม
ออนไลน์ในปี พ.ศ. 2563 (WeAreSocial, 2563 : ออนไลน์) พบว่า ประเทศไทยมี 
ผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็จ�านวน 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยเพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้วมา  
1.0 ล้านคน จ�านวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีจ�านวน 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 
เพิ่มขึ้นมา 2.3 ล้านคน โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อมากถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน 
คอนเทนต์ที่นิยมอันดับ 1 คือ ออนไลน์วิดีโอ ร้อยละ 99 รองลงมา คือ สตรีมมิ่ง  
ร้อยละ 68 และ Vlog ร้อยละ 55 จากจ�านวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเพิ่ม
ขึน้ทกุ ๆ  ปี ซ่ึงท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมการบรโิภคสือ่สังคมออนไลน์
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ดงันัน้การรูเ้ท่าทนัสือ่จงึเปรยีบเสมือนทกัษะของการเรยีนรู ้เพ่ือท่ีจะเข้าใจ
สือ่และผลกระทบของสือ่ เข้าใจในความหมายทีอ่ยูใ่นสือ่ ไม่ใช่เพือ่มุง่ท�าลายสือ่ ไม่ใช่
เพือ่ผลติสือ่ ไม่ใช่เป็นการวเิคราะห์เนือ้หาทีเ่กดิจากมุมมองเพยีงด้านเดยีว ไม่ใช่การ
ปฏิเสธสื่อ ไม่ใช่การเพียงน�าสื่อมาใช้ และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ 

สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
สื่อ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

(2554 : ออนไลน์) หมายถึง วัสดุต่าง ๆ ที่น�ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมให้มี
ความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม หมายถึง  
วสัดทุีใ่ช้ส�าหรบัการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์ร่วมกนัตัง้แต่ 2 ชนดิขึน้ไป เช่น สนี�า้ทีม่ี
คณุลกัษณะบางสดใสกบัสโีปสเตอร์ทีม่คุีณสมบติัหนาทึบ ดนิสอกับหมกึ สือ่การศกึษา 
หมายถึง วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา สื่อมวลชน 
หมายถึง สื่อกลางที่น�าข่าวสาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน เช่น 
หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ เป็นต้น จากหมายความดงักล่าวจะเหน็
ได้ว่า สื่อเป็นสื่อกลางของการน�าเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศระหว่าง 
ผู้ส่งสารที่มีวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ อย่างชัดเจนว่าต้องการบอก
กล่าวสิ่งใดบ้างต่อผู้รับสาร ผู้รับสารเองก็เช่นเดียวกันมีวัตถุประสงค์ต่อการรับสาร
ดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องใดบ้าง

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ คือ ช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทในการด�ารง
ชีวิตประจ�าวันของคนเราเป็นอย่างมากในการติดตามข้อมูลข่าวสารในประเทศและ
ต่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวในสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและ
กลุ่มบุคคล การซื้อขาย การเรียน และการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย เป็นต้น สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยที่สามารถตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือ
ผู้รับสารกันเอง ซึ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้ (วราพร  
ด�าจับ, 2562 : 147-148; พิชิต วิจิตรบัญยรัตน์, 2554 : ออนไลน์) 

1.  บล็อก (Blogging) เป็นระบบการจัดการเนื้อหาที่อ�านวยความสะดวก
ให้ผู้เขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เสมือนการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ โดยบทความ 
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ทีล่งเป็นการแสดงความคดิเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน จดุเด่นของบลอ็ก คอื การสือ่สาร
อย่างเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านผ่านการแสดงความคิดเห็น อาทิ Blogger, 
WordPress, Bloggang, Exteen, Thequardian.com เป็นต้น

2. ทวติเตอร์และไมโครบลอ็ก (Twitter and Micro-blogging) เป็นบลอ็ก
รปูแบบหน่ึงทีม่กีารจ�ากดัขนาดของข้อความในการโพสต์ โดยมรีปูแบบของข้อความ
เป็นข้อความสั้นๆ เฉพาะด้านที่น่าสนใจไม่เกิน 140 ตัวอักษร รวมทั้งสามารถใช้
เครื่องหมาย # (Hashtag) เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
จุดเด่นของทวิตเตอร์ และไมโครบล็อก คือ การใช้งานง่าย สามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวของกจิกรรมต่าง ๆ  และธุรกจิทีส่นใจได้ง่าย อาท ิTwitter, Blauk, Tout, 
Tumblr, Weibo เป็นต้น

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคล 
หรือหน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารโดยการสร้างข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
เผยแพร่รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว โดยบุคคลอื่นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
ส่งต่อ หรือเผยแพร่ หรือโต้ตอบการสนทนาได้ อาท ิFacebook, Google+, TikTok, 
Badoo, Linkedin, Orkut เป็นต้น 

4. การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เป็นเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้
สามารถฝากหรือน�าสื่อ ข้อมูล รูปภาพ วิดีโอขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น 
อาทิ Youtube ใช้ส�าหรับแบ่งปันไฟล์วิดีโอ Flicker ใช้ส�าหรับแบ่งปันไฟล์รูปภาพ 
SlideShare ใช้ส�าหรับแบ่งปันไฟล์พรีเซนเตชั่น เป็นต้น

5. การสื่อสารด้วยข้อความ ภาพ และเสียง (Instant messaging) เป็น
โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ 
ส่งข้อความ รูปภาพ เสียง คลิป รายชื่อ และสถานที่ไปยังผู้ใช้อื่น ๆ อาทิ Line,  
WhastsApp, Messenger, Clubhouse เป็นต้น

สื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ และรูปแบบการ 
น�าเสนอทีแ่ตกต่างกัน บางสือ่ถูกสร้างขึน้มาเพือ่เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร การโฆษณา  
การประชาสมัพันธ์ ดังนัน้การน�าเสนอข้อมลู ข่าวสารบางส่วนอาจถกูสร้างขึน้มาใหม่ 
และหรือปกปิด และหรือตกแต่งให้เสมือนจริงตรงตามความต้องการของผู้ส่งสาร 
หรือถูกสร้างเพื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติ ดังนั้นการน�าเสนอข้อมูล ข่าวสารจะให้
ความส�าคญักบัส่ิงทีผู้่รบัสารต้องการรบัรู ้หรอืมกีารผลติซ�า้เนือ้หาบางส่วนซ�า้ ๆ  โดย
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แอบแฝงความเชือ่และอดุมคติ จนกลายเป็นความเคยชนิและท�าให้เกิดความเชือ่หรอื
อุดมคติตามที่ผู้ผลิตคาดหวังไว้ หรือแม้แต่การน�าเสนอข่าวสาร และหรือเหตุการณ์
และสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศก็มักมีวาระซ่อนเร้นทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป็นข่าวที่ถูกสร้างข้ึนด้วยการสมรู้ร่วมคิดระหว่าง 
ผูผ้ลติกบัผูม้อี�านาจ หากผูร้บัสารสามารถรบัรู ้และเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ และรปูแบบ 
การน�าเสนอ ก็ย่อมที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมสีือ่สงัคมออนไลน์ได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ของผูร้บัสือ่ 
จากบทบาทผู้รับเพียงฝ่ายเดียวจากสื่อมาเป็นผู้ผลิตส่ือในรูปแบบที่แตกต่างตาม
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความคิด ความเช่ือ  
ค่านิยม และพฤตกิรรมของผูร้บัสือ่ จากการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ของคนไทยจาก
รายงานของ Digital Thailand ประจ�าปี 2563 โดย WeAreSocial (2563 : ออนไลน์) 
พบว่าสถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย ในปี พ.ศ. 2563 ที่นิยมที่สุดคือ  
Facebook และ Youtube ร้อยละ 94 รองลงมาคือ LINE ร้อยละ 85 และ FB  
Messenger ร้อยละ 76 สิ่งที่น่าสนใจ คือ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มาแรง 
และมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีคือ TikTok ร้อยละ 36 ท�าให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้
เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการด�ารงชีวิตของคนไทย ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1  แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมที่สุดส�าหรับคนไทยในปี พ.ศ. 2563
ที่มา: https://blog.ourgreenfish.com/%E0%B8%AA%E0%B8%
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ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท�าให้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพื่อติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร หาความรู้เพิ่มเติม หาความบันเทิง และการท�าธุรกิจ รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เป็นต้น สังเกตได้จากสถิติการเข้าใช้
เว็บไซต์ของคนไทย พ.ศ. 2563 พบว่า เว็บไซต์ที่คนไทยเข้าใช้อันดับ 1 คือ Google.
com เป็นเวบ็ไซต์ส�าหรับการสบืค้นข้อมลู อนัดบั 2 คอื Facebook.com เป็นเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส�าหรับการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล อันดับ 3 
คือ Youtube เป็นเว็บไซต์ส�าหรับแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ผู้ใหญ่อย่าง 
Xvideos.com และเว็บไซต์ข่าวอย่าง Sanook.com และ Thairath.co.th จะเห็น
ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะท�าให้ผู้ใช้สื่อเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนในสังคมอย่างมาก ซ่ึง
สามารถส่งผลดี และผลเสียต่อการด�าเนินชีวิต การเรียนรู้ และการท�างาน หากผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทันสื่อ ดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 10 เว็บไซต์ที่คนไทยนิยมเข้าใช้ในปี พ.ศ. 2563

ที่มา : https://blog.ourgreenfish.com/%E0%B8%AA%E0%B8%

กระบวนการรู้เท่าทันสื่อ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (2560 : ออนไลน์) ก�าหนดแนวคิดการรู้ 

เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัว  
ใช้สื่ออย่างตื่นตัว สร้างสรรค์สื่อได้ โดยสามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย วิเคราะห์ 
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ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อได้ กลั่นกรองเลือกสรร
ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ร้องเรียนให้มีการแก้ไขเมื่อได้ 
รับผลกระทบ 

พรทิพย์ เย็นจะบก (2552 อ้างอิงใน ปวีณา มะแซ, 2561 : 16) ได้ให้ 
ความหมายของการรู้เท่าทนัสือ่ว่า การอ่านสือ่ให้ออก เพือ่พัฒนาทกัษะในการเข้าถึง
สื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบ
ของสื่อ และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้

แววตา เตชาทวีวรรณ (2559 : 9) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้รู้เท่าทันสื่อ 
ไว้ว่า ต้องมีความสามารถในการเข้าถึง และการรับรู้สารสนเทศจากสื่อมวลชน 
ต่าง ๆ  ทีเ่ผยแพร่ข่าวสารในชวีติประจ�าวนั เช่น โทรทศัน์วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ ภาพยนตร์ 
นิตยสาร เป็นต้น โดยมีความเข้าใจ สามารถรับรู้ และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
ทัง้ในฐานะผูร้บัสาร และผูใ้ช้สือ่รวมทัง้เข้าใจถึงอทิธพิลของสือ่มวลชนในการโน้มน้าว 
หรือสร้างภาพลักษณ์ต่าง ๆ และพิจารณาได้ว่าข้อมูลข่าวสารจากสื่อมีความ 
น่าเชื่อถือเพียงใด

อลิซ วาย แอล ลี (ลี, 2558 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทัน
สื่อไว้ว่า ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินผล ใช้ และสร้างสรรค์สารในสื่อ 
(Media Messages) ในรูปแบบที่หลากหลาย

จากแนวคิดดังกล่าวท�าให้เหน็ว่าการรู้เท่าทันสือ่ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในยคุ
สงัคมแห่งความรูท้ีบ่คุคลต้องพึง่พาความรู ้และข้อมลู ข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
และสารสนเทศดิจิทัลเป็นหลัก จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะความสามารถ ดังนี้  
(ธีรพัฒน์ วงษ์คุ้มสิน, 2562 : 139-142; Center for Media Litercy, 2008 อ้างอิง
ใน ปวีณา มะแซ, 2561 : 20; ลี,  2558 : ออนไลน์) 

1.  ความสามารถในการประมวลความคิด หมายถึง ทักษะการเช่ือมต่อ
ความคิด ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิพากษ์ 
ทักษะการคิดทบทวน และทักษะการคิดเชิงบวก ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถ
เขียน และวางแผนความคิดของตนเองโดยใช้ข้อความ เสียง และหรือภาพได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อให้แก่บุคคลอื่นได้รับรู้ รวมทั้ง
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาของตนเองได้
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2. ความสามารถในทางปฏิบัติ หมายถึง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
และการมีทกัษะการเรยีนรู ้อาท ิการเรยีนรูค้วามร่วมมอื การเรยีนรูด้้วยตนเอง และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลจ�าเป็นต้องฝึกและปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ
จนกลายเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสรรค์เน้ือหาของสือ่ได้อย่างถกูต้อง นอกจากน้ียงัต้องตระหนกัรู้ถงึความส�าคญั
ของสื่อและสารสนเทศที่ต้องน�าไปใช้ประโยชน์

3. ความสามารถในทางสังคม หมายถึง ทักษะการสร้างเครือข่าย และ
ความร่วมมอื การจดัการตนเอง การเป็นพลเมอืงดจิทิลั และทกัษะในการปฏสิมัพนัธ์
ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งท้ังหมดเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ แสดง
ความคดิเหน็ การท�างานร่วมกนั และการใช้ประโยชน์จากสือ่ เพือ่น�าไปสูก่ารเผยแพร่
ข้อมลู ข่าวสารทีถ่กูต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบและ
จรยิธรรม รวมทัง้เปิดโอกาสให้บคุคลอืน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการวิพากษ์ แสดงความ
คิดเห็น การท�างานร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากสื่อของตนเองได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้การรู้เท่าทันสื่อยังต้องมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเข้าถึงสื่อ หมายถึง ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ

สารสนเทศ เป็นทกัษะทางเทคนคิทีจ่�าเป็น เพือ่ทีจ่ะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทักษะการสืบค้นข้อมูล และทักษะการรวบรวมและจัดการข้อมูล  
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประโยชน์  
รวมทั้งสามารถท�าความเข้าใจต่อความหมายของเนื้อหาจากสื่อที่น�าเสนอได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ โดยแสดงออกมาจากความสามารถท่ีบคุคลรบัรูแ้ละเข้าใจเนือ้หาของ
สื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีกระบวนการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร 
จากสื่อหลากหลายประเภท และไม่ถูกจ�ากัดอยู่กับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมาก
เกินไป มีความสามารถในการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ท�าความเข้าใจความหมายโดยการอ่าน และท�าความเข้าใจ 
จดจ�า และเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสาร 
รวมทั้งสามารถพัฒนากลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย และ
สามารถคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ได้
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2. การประเมินผล และการท�าความเข้าใจสื่อและสารสนเทศ หมายถึง 
ทกัษะการท�าความเข้าใจถงึผลกระทบของส่ือและสารสนเทศทีม่ต่ีอบุคคลและสงัคม 
และยอมรับว่าสื่อและสารสนเทศส่วนใหญ่มักมีความหมายแอบแฝงนัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งท�าความเข้าใจในรูปแบบของสื่อและ
สารสนเทศ พร้อมทั้งชื่นชมเนื้อหาและรูปแบบของสื่อและสารสนเทศ 

การประเมินผลเป็นการประเมินความเกี่ยวข้อง ความทันสมัย ความน่า
เชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง และคุณภาพของสื่อและสารสนเทศ รวมทั้ง
การตัง้ค�าถามถงึบรบิททางสงัคม วฒันธรรม อ�านาจทางการเมอืง ความเป็นเจ้าของ  
กฎระเบียบ และเทคโนโลยีที่ก�าหนดรูปแบบของเนื้อหา ซ่ึงบุคคลต้องมีทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีความสามารถในการ
แยกแยะและกลัน่กรองข้อมลู สารสนเทศ โดยสามารถตคีวาม และแปลความหมาย
ของสารสนเทศที่สื่อต้องการน�าเสนอ เพื่อตัดสินใจได้ว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ  
เลือกรับหรือปฏิเสธที่จะรับข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะกรณีข่าวลือ หรือข่าวที่ตั้งใจ
บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ ผลของการประเมนิข้อมลู ข่าวสารจะท�าให้ได้รบัขอมลู ข่าวสาร 
ทีม่คีณุค่า และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัทใีนด้านใดด้านหนึง่ คณุค่าทีเ่กดิขึน้ 
อาจเป็นคุณค่าทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือทางศีลธรรมจรรยา สังคม และ
วัฒนธรรม

3. การใช้และการสร้างสื่อ หมายถึง ทักษะการใช้และการสร้างสื่อที่ต้อง
ใช้และสร้างอย่างสร้างสรรค์ และมจีรรยาบรรณ ตระหนกัถงึร่องรอยทางดจิทิลั รวม
ทั้งความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย และการรับรู้ถึงผู้ใช้ท่ีมองไม่เห็น  
การสร้างสื่อต้องมีทักษะการผลิตสื่อ ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะ
การสร้างความรู้ร่วมกัน และการติดตามข่าวสารและการท�างานขององค์กรสื่อและ
บริษัทที่ท�าหน้าที่ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลจ�าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากผู้รับส่ือมาเป็นผูผ้ลติสือ่บ้างในบางครัง้ทีจ่ะต้องวางแผน เรยีบเรยีงเนือ้หา 
ค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อแต่ละประเภท
ท�าให้สามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ทักษะการใช้และการสร้างสื่อเป็นทักษะสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการ
ออกแบบเพือ่น�าเสนอข้อมลู ข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู ้และความคดิเหน็ผ่าน
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สื่อที่เลือกมาอย่างเหมาะสม และหลากหลายรูปแบบอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาบน 
พื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม รวมถึงการแสดงความเห็นและเสนอ
แนะความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสารสนเทศ  
ค่านิยม ความเช่ือ ความคดิเหน็ ข้อเทจ็จรงิ การโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวนเชือ่ และ
ข้อเสนอเกินจริงที่น�าเสนอ หรือแฝงมากับสื่อที่ตนเองเป็นผู้รับสื่อ

สิ่งที่ผู้รับสื่อและผู้ผลิตสื่อต้องรู้เพื่อเท่าทันสื่อ
จากกระบวนการรูเ้ท่าทนัสือ่ ท�าให้เหน็ถึงบทบาทของผูใ้ช้สือ่ว่าไม่ได้มเีพยีง

ผู้รับสื่อเท่านั้นที่ต้องรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเต็มที่ 
หากรวมไปถึงผูผ้ลติสือ่ด้วยเช่นกนัทีต้่องรูเ้ท่าทนัสือ่ เพือ่ผลติสือ่ทีด่มีคีณุภาพออกมา 
ในฐานะผู้รับสื่อและผู้ผลิตสื่อสิ่งที่ต้องรู้เพื่อเท่าทันสื่อส�าหรับบุคคลทั่วไป มีดังนี้

1. ในฐานะผู้รับสื่อต้องพิจารณาเพื่อรู้เท่าทัน มีประเด็นดังนี้
ประเดน็ที ่1 ทีผู่ร้บัสือ่ต้องพจิารณา คอื สือ่มทีีม่าอย่างไร มใีครเป็นเจ้าของ 

ความเป็นเจ้าของเป็นสิง่ทีส่ามารถบอกแก่ผูร้บัสือ่ได้ว่า สือ่ดงักล่าวถกูผลติขึน้มาโดย
มีวัตถุประสงค์ใด อาทิ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว เพื่อให้ข่าวสาร เพื่อแสดงความคิดเห็น 
เพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ เพื่อให้ความบันเทิง เป็นต้น และมีการใช้อ�านาจ
ของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างกระแสในทิศทางใด เพื่อหวังผลประโยชน์
ในเรื่องใดจากสังคม ท้ังนี้ พ้ืนท่ีในสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดกว้างให้ทุกคน
สามารถเข้าร่วมสนทนา แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับรู้ 
โดยไม่รู้ตัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของผู้ผลิตสื่อเมื่อไหร่ หากไม่รู้เท่าทัน

ประเด็นที่ 2 ที่ผู้รับสื่อต้องพิจารณา คือ ความน่าเชื่อถือของสื่อ โดยส่วน
ใหญ่มักพิจารณาจากเน้ือหาของสื่อ และสถานะของผู้ผลิตสื่อ รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วน
เกีย่วข้องกบัสือ่ เช่น เจ้าของสือ่ ผูเ้ขยีนหรอืผูเ้รยีบเรยีงเนือ้หา แหล่งทีม่าของเนือ้หา 
ภายในสือ่ โดยพิจารณาภาพรวมว่ามีความน่าเชือ่ถอืเป็นท่ียอมรบัในศาสตร์นัน้ ๆ  หรือ
เป็นท่ียอมรบัในสงัคมหรอืไม่ รวมทัง้การพจิารณาถงึโดเมนในการจดทะเบียนของสือ่   
แต่บางครั้งความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต หรือผู้เขียน หรือผู้เรียบเรียงอาจผิดพลาดได ้
ทั้งนี้เนื่องจากความล�าเอียงของผู้รับสื่อเอง กล่าวคือผู้รับสื่อเลือกท่ีจะเช่ือและรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารที่ผลิตจากผู้ผลิต หรือผู้เขียน หรือผู้เรียบเรียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 
ซึ่งส่งผลให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่ครบถ้วน และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
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ประเด็นที่ 3 ที่ผู้รับสื่อต้องพิจารณา คือ สื่อต้องการสื่อสารอะไรกับผู้รับ
สื่อ ในฐานะผู้รับสื่อต้องทราบถึงวัตถุประสงค์หลักของการน�าเสนอ และเรื่องราว
ที่ส่ือต้องการบอกแก่ผู้รับสื่อ หากสามารถรับรู้ได้ ผู้รับสื่อจะเข้าใจบริบททั้งหมด 
ที่สื่อต้องการน�าเสนอ เช่น สื่อต้องการบอกเล่าเรื่อง และประสบการณ์ของตนเอง 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้สนิค้าผ่านสือ่ Facebook โดยได้รบัสนิค้าไม่ตรงตามทีโ่ฆษณา
ไว้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และเตือนผู้อื่นท่ีสนใจจะใช้บริการซ้ือสินค้าออนไลน์ 
หรอืมวีตัถปุระสงค์แบ่งปันผลงานเพลงทีต่นเองได้แต่งและร้องเองผ่านสือ่ YouTube ให้
แก่ผูอ้ืน่ได้ฟัง เพือ่ผ่อนคลายและเกดิแรงบนัดาลใจแก่ผูท้ีช่อบและสนใจเรือ่งเดยีวกนั

ประเด็นที ่4 ทีผู่ร้บัสือ่ต้องพจิารณา คือ สือ่มอีทิธผิลต่อความคดิ ความเชือ่ 
และสะท้อนค่านยิมอะไรต่อสงัคม ทัง้นีเ้นือ่งจากการน�าเสนอของสือ่ทีม่วีตัถปุระสงค์
เพ่ือสร้างความเชื่อ และค่านิยมในสังคมให้คล้อยตามความคิดของผู ้ผลิตสื่อ  
จนสามารถสะท้อนให้เกิดค่านิยมใหม่ จะมีการผลิตเรื่องราวนั้น ๆ ซ�้า หรือผลิต
เนือ้หาบางส่วนซ�า้ หรอืบดิเบอืนเนือ้หาบางส่วน หรอืผลติให้สอดคล้องกบัความเชือ่
ของคนในสงัคมปัจจบุนั ดงันัน้ในฐานะผูร้บัสือ่จ�าเป็นต้องวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ประเมินการน�าเสนอของสื่อให้ได้ว่าข้อมูล ข่าวสารส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบแหล่งทีม่าและความน่าเชือ่ถอืได้ หรอืความคดิเหน็ทีม่อีคตหิรอืไม่อคตไิด้

2. ในฐานะผู้ผลิตสื่อต้องตระหนักรู้ มีประเด็นดังนี้
ประเดน็ที ่1 ทีผู่ผ้ลติสือ่ต้องตระหนกัรู ้คอื เจตนาในการสือ่สาร เป็นความ 

ต้องการของผูผ้ลติท่ีต้องการสือ่สารเรือ่งราวต่าง ๆ  ให้สงัคมรบัทราบ โดยมวีตัถปุระสงค์  
และเป้าหมายในการสือ่สาร โดยผูผ้ลติต้องแสดงเจตนาให้ชดัแจ้ง และต้องตระหนกั
รู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสารไม่แอบแฝงนัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรรมในการน�าเสนอข้อมลู ข่าวสาร และต้องตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม โดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการน�าเสนอ เช่น การน�าเสนอ 
เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการดูแลตัวเองในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19  
เพื่อให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการดูแลตนเอง และใส่ใจคนรอบข้าง ในระหว่าง
ที่น�าเสนอข้อมูลดังกล่าว ผู้ผลิตมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางอย่างของ
บริษัทหนึ่ง แม้จะไม่ได้กล่าวออกมา แต่เห็นชัดเจนว่ามีเจตนาแอบแฝง ซึ่งในฐานะ
ผู้ผลิตสื่อต้องไม่ท�าเช่นนั้น เนื่องจากจะก่อให้เกิดกระแสดรามาท�าให้เข้าใจผิด และ
เกิดความสับสนแก่ผู้รับสื่อ
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ประเดน็ที ่2 ทีผู่ผ้ลติสือ่ต้องตระหนกัรู ้คอื สือ่ทีก่�าลงัผลติ ผลติซ�า้กบัค่านยิม
บางอย่างอยู่หรือไม่ มีใครได้รับผลจากการกระท�าของเราหรือไม่ เป็นประเด็นความ 
รบัผดิชอบและการมส่ีวนร่วมทีผู่ผ้ลติต้องมต่ีอสงัคม โดยตระหนกัถงึบทบาทของสือ่ 
ทีม่ต่ีอการเปิดรบัข้อมลู ข่าวสาร ความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ทัง้นี ้พืน้ทีส่ือ่สงัคมออนไลน์ 
เป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้ใช้ไม่เพียงแต่เข้าไปอ่าน ไปฟัง ไปดูเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ใช้ 
สามารถท�าให้ตัวเองเป็นผู้ตัดสินความถูกผิดบนพื้นฐานความคิดของตนเองด้วย 
ข้อคดิเหน็ ค�าวพิากษ์วจิารณ์ ซึง่จะสะท้อนถงึค่านิยมบางอย่างท่ีจะเกดิข้ึนได้ให้สังคม

ประเด็นที่ 3 ที่ผู้ผลิตสื่อต้องตระหนักรู้ คือ สื่อที่เราผลิตก�าลังละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่นหรือไม่ เป็นประเด็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องค�านึงถึงผล 
กระทบและสทิธส่ิวนบคุคลของผูอ้ืน่ เช่น การโพสต์ข้อความ หรอืภาพลง Facebook 
ต้องท�าอย่างรอบคอบ และมีความยับยั้งชั่งใจ ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาท่ีสุภาพ  
ใช้ภาพที่ไม่ล่อแหลม ไม่ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ของตนเอง ไม่เข้าต�าหนิ 
ติเตียนผู้อื่นอย่างสนุกมือ หรือการโพสต์ข้อความที่ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ ในฐานะ
ผูผ้ลติส่ือการกระท�าดงักล่าวจะส่งผลกระทบด้านลบต่อตนเอง และผูใ้ช้สือ่ ท้ังนีก้าร
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 

กรณตีวัอย่างการละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลบน Facebook โดยการแสดงความ
คดิเหน็คกุคามทางเพศ การละเมิดสทิธมินุษยชนต่อนางสาวอแมนด้า ชาร์ลนี ออบดมั 
ภายใต้ Facebook ของผู้อื่นในฐานะผู้ผลิตสื่อซ�้า เมื่อพิจารณาเจตนาของผู้ผลิตสื่อ 
ที่เป็นเจ้าของ Facebook พบว่าเจ้าของ Facebook มีเจตนาที่ดี เพื่อแสดงความ
ยินดีกับการประกวดนางงามจักรวาล และปกป้องช่ือเสียง ในฐานะของผู้รับสื่อ 
สามารถรับรู้ถึงเจตนาดังกล่าว และสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้  
เมือ่ผู้รับสือ่แสดงความคิดเหน็จะกลายเป็นการผลติสือ่ข้ึนมาใหม่ทันที จากการแสดง
ความคิดเห็นจะท�าให้เห็นเจตนาในการผลิตสื่อใหม่ว่าต้องการสื่อสารอะไรกับสังคม  
จากกรณีตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงเจตนา เพื่อสร้างความเกลียดชัง และ
ความขัดแย้งในสังคม ดังนั้นในฐานะผู้รับสื่อต้องพิจารณาให้ดีว่าสื่อต้องการอะไร
จากเราบ้าง และในฐานะผู้ผลิตสื่อซ�้าต้องตระหนักรู้ถึงเจตนาการสื่อสาร และการ
สื่อสารนั้นต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือไม่ หากผู้รับสื่อต้องการแสดงความคิดเห็น 
ใด ๆ ก็ตามบนพื้นท่ีของผู้อื่นต้องพิจารณาให้ดีว่าข้อความท่ีใช้มีผลกระทบต่อสิทธิ
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ของบุคคลอื่นหรือไม่ หรือหากต้องการแชร์ข้อมูลของผู้อื่นต้องพิจารณาให้ดีว่า  
การแชร์ข้อมูลนั้นจะสร้างกระแสในทิศทางใดในสังคมบ้าง หากขาดการวิเคราะห์ 
และการไตร่ตรองทีด่ ีเราจะตกเป็นเหยือ่ และมโีทษอาญาทางกฎหมายในฐานความ
ผิดหมิ่นประมาท และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ในฐานการแสดง
ความคิดเห็น และการแชร์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 

ตัวอย่าง การแสดงความคิดเห็นที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ภาพที่ 3 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ที่มา: https://www.facebook.com/photo?fbid=10161234395034488&set
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จะเหน็ได้ว่าทกัษะการรู้เท่าทนัสือ่ เป็นทกัษะท่ีจ�าเป็นอย่างยิง่ในปัจจบัุนท่ีมี 
การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารในรปูแบบสือ่สังคมออนไลน์รวมท้ังวดิโีอไวรลั โฆษณาใน
รปูแบบใหม่ ๆ  ซึง่ถกูส่งต่อและแพร่กระจายได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ด้านผูร้บัสือ่เอง 
ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อเป็นการ 
ใช้สื่ออย่างรู ้ตัวและตื่นตัว สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะและกลั่นกรอง
สารสนเทศจากสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถโต้ตอบได้อย่างอิสระ และ 
มีสติ จากการสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

กรณตีวัอย่างข่าวปลอมทีป่รากฏในสือ่สงัคมออนไลน์ และมกีารแชร์ส่งต่อ
กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการแชร์ข้อมูลดังกล่าวส่งผลกระทบด้านลบเป็นวงกว้างใน
สงัคม ก่อให้เกดิความกลวัและความสบัสน จนกลายเป็นข้ดแย้งอย่างรนุแรงในประเดน็
เรื่อง มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เกือบ 100 คน แต่รัฐบาลสั่งปิดข่าว  
ดงัภาพที ่3 ซึง่ถกูเผยแพร่อย่างแพร่หลายในระยะเวลาทีร่วดเรว็ ในฐานะผูร้บัสือ่หาก
พิจารณาเน้ือหาให้ดี จะพบว่าข่าวทีป่รากฏขาดรายละเอยีด ความชดัเจนของเนือ้หา 
และทีม่าของข้อมูล โดยผูรั้บสือ่สามารถตรวจสอบข้อมลูจากสือ่แหล่งอืน่ ๆ  เพ่ือความ
มั่นใจ ในฐานะของผู้ผลิตสื่อก่อนที่จะแชร์ข้อมูลดังกล่าว ต้องมีสติ คิดไตร่ตรองให้
รอบคอบตรวจสอบข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้รบัก่อนว่าจรงิ หรอืเทจ็ และข่าวทีไ่ด้รบัมาจากสือ่
มีเจตนาการน�าเสนอข้อมูลเพื่ออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคม ซึ่งจากกรณี 
ดังกล่าว ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบ และได้รับการ
ยนืยนัจากคณุหมอและผูเ้ชีย่วชาญว่า ปัจจุบนัยงัไม่มกีารรายงานผูเ้สียชวีติจากวคัซนี 
โควิด-19 อีกทั้งข้อมูลที่น�ามากล่าวอ้าง ทางหน่วยงานยังไม่เคยได้รับการรายงาน
แต่อย่างใด จากหลายกรณีผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนมากจะมีโรค
ประจ�าตัวอยู่เดิม การฉีดวัคซีนเป็นเพียงเหตุการณ์ร่วม โดยข้อมูลจากกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พบว่า 89.19% ของผู้ฉีด 
ไม่มีรายงานผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน มีเพียง 10.81% ของผู้ฉีดที่เกิดผลข้างเคียง 
หากผู้รับส่ือได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจะช่วยให้เข้าใจถึงผลท่ีจะเกิดจากการฉีดวัคซีน 
โควิด-19 และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตัดสินใจได้ว่าควรรับการฉีดวัคซีนหรือไม่

การรู้เท่าทันสื่อจะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม และสามารถรับมือ 
กับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยใช้ทักษะความสามารถในการประมวล 
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ความคดิเชงิวิพากษ์ วิจารณ์ ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัเมือ่ต้องใช้สือ่ภายใต้ความรบัผดิชอบ
ในการใช้สื่อ และความสามารถในการวเิคราะห์ ประเมนิ สรา้งสรรค์ และมส่ีวนรว่ม
ในเน้ือหาของสือ่ได้อย่างถกูต้อง ทกัษะการรู้เท่าทันสือ่เป็นทักษะท่ีต้องรูแ้ละน�าไปใช้ 
ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้มีอิสระในการเข้าถึงสื่อและใช้สื่อ และไม่ถูกชี้น�าโดย
สื่อ รวมทั้งสามารถจัดการกับข้อมูล ข่าวสารจ�านวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพที่ 4 ข่าวปลอม

ที่มา: https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%

บทสรุป
การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคคลมีความรู้

ความเข้าใจ มีภูมิคุม้กันรูเ้ท่าทนัส่ือ และการใช้สือ่อย่างถกูต้อง ปลอดภยั สร้างสรรค์ 
และสามารถใช้ชีวติในสงัคมได้อย่างอสิระภายใต้การเปลีย่นแปลงของสือ่ ซึง่สมัพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อด้วยการ
ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการเริ่มได้ด้วยตนเองจากกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราคิดอย่างไร เรารู้สึกอย่างไร เราก�าลังพูดอะไรถึงใครบ้าง  
จากนั้นย้อนกลับมามองดูสังคมว่า คนในสังคมมีการสื่อสารกันอย่างไร มีความ
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ต้องการส่ือสารเรือ่งอะไร เนือ่งจากสงัคม การสือ่สาร และวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธ์
และเกีย่วข้องกบัสือ่ ซึง่จะน�ามาสูแ่นวทางการรูเ้ท่าทนัสือ่ โดยมคีวามรูเ้กีย่วสือ่แต่ละ
ประเภท เพือ่สามารถเข้าถงึและการใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ การคดิวิเคราะห์และ
การวิพากษ์สื่อ โดยตระหนักถึงการใช้สื่อได้อย่างอิสระและมีเสรีภาพ การสร้างและ
การใช้สื่อโดยมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการรู้เท่าทันสื่อ รวมท้ังความสามารถ
และศักยภาพในการรับรู้ แรงจูงใจเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม  
ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 
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บทคัดย่อ 

การทอผ้านับเป็นวัฒนธรรมของแม่หญิงที่จะต้องทอผืนผ้าเพื่อใช้ส�าหรับ
เป็นเคร่ืองนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย แม้กระท่ังการแสดงถึง
บทบาทที่ท�าให้ถูกยอมรับในเรื่องของการมีครอบครัว ผืนผ้าที่แสดงฐานะทางสังคม 
การทอผ้าเป็นกระบวนการสร้างผ้าผืนที่มีความเหมือนกันในแถบอาเซียนแต่สิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จากการศึกษาสัญลักษณ์ ความเช่ือ สู่อัตลักษณ์ 
ผ้าทอไทย-ลาว พบว่า ในกระบวนการทอผ้าเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
เทคนิคการหมักผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น โคลน น�้าซาวข้าว สีย้อมเส้นใยที่หา
ได้จากธรรมชาติท�าให้ผืนผ้ามีสีท่ีแตกต่างกันออกไป การทอเพื่อสร้างลวดลายมัก
เกิดจากเรื่องเล่า ความเชื่อของแต่ละพื้นท่ี บ้างก็สร้างลวดลายท่ีเก่ียวกับเรื่องทาง
ศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชิวิต 
สถานทีส่�าคญัต่าง ๆ  ด้วยวธิกีารจก การขดิ การมดัหมี ่และเมือ่กาลเวลาทีเ่ปลีย่นไป 
สื่อสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในงานผ้าทอก็จะกลายเป็นคุณค่าของงานท่ีถูกอนุรักษ์เพื่อ
สร้างคณุค่าอยูใ่นผนืผ้านัน้ และกม็ทีีป่รากฏอยูใ่นลวดลายในแบบฉบบัทีม่กีารน�ามา
ประยกุต์เพือ่ให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลงทีจ่�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นเนือ่งจากความนยิม
ในกระแสการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพราะการทอผ้าจะทอตามความต้องการของ 
ผูบ้รโิภคเป็นหลกั แต่ท้ายทีส่ดุการสวมใส่ผ้าทอกย็งัแสดงถงึวฒันธรรมแบบผสมผสาน
เพ่ือสือ่ให้กบัสงัคมสามารถสมัผสัและเล่าเร่ืองราวของรากเหง้าแห่งวฒันธรรมวิถีชีวติ
ถงึแม้จะมกีารเปลีย่นแปลงในรปูแบบของเสือ้ผ้าเพือ่ให้ทนักบัยคุสมยัแต่กระแสแห่ง 
ผ้าทอกย็งัจะคงอยูค่วบคู่กบัวฒันธรรมทีถ่งึแม้จะเปลีย่นไปตามกาลเวลาแต่อตัลกัษณ์
ก็ยังบอกถึงความชัดเจนก็ยังต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวตนของความเป็นมาสืบต่อไป
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Symbols, beliefs, and the identity of Thai-Laos 
woven fabrics

Kasem Manarungwit*
Abstract

Weaving is a culture of women who have to weave cloth to be 
used as a garment or as an object from birth until death, even showing 
the role that made it accepted in the matter of having a family a canvas 
showing social standing Weaving is the process of creating fabrics that are 
the same in ASEAN but that are unique to each locality. From education 
Symbols, beliefs, and the identity of Thai-Laos woven fabrics it was found 
that in the weaving process, starting from the cultivation of mulberry silk 
Techniques for fermenting fabrics with natural materials such as mud, rice 
water, and natural fiber dyes give the fabric different colors, weaving to 
create patterns is often based on stories. beliefs of each area Some made 
designs related to religious matters, beliefs about the serpent. Stories about 
culture, traditions, way of life, important places with the methods of jok, 
kid, and muddled, and when the time changes, the symbols that appear 
in the woven fabric will become the value of the work that is preserved 
to create value in that fabric. And it appears in a typical pattern that has 
been applied to change. that need to be adjusted due to the changing 
trend of consumption because weaving is mainly woven according to the 
needs of consumers. But in the end, wearing woven fabrics still represents 
a mixed culture so that society can feel and tell the story of the roots of 
culture and way of life even though the style of clothing has changed to keep 
up with the times. But the current of woven fabrics will still be in tandem 
with the culture that, even though it has changed over time, the identity 
still speaks to the clarity, it still needs to convey the identity of the future.

Keywords: symbols, beliefs, identity, woven fabric
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บทน�า 
วฒันธรรมผ้าทอมวีถิคีวามสมัพนัธ์กบัชีวติ สงัคม และวฒันธรรมของมนษุย์

มาแต่ยุคบรรพกาล เน่ืองจากผ้ามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตาย  
เช่นผ้าที่ใช้ในการเกิด ได้แก่ ผ้าอ้อม ผ้าเจี่ยลูก ผ้าตุ้มลูก เสื้อ หมวก เบาะ ผ้าที่ใช้ใน
การเจริญวัยขึ้นเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และวัยผู้ใหญ่ เช่น ผ้าซิ่น โสร่ง ผ้าเปียว 
(ผ้าผูกหัว) ผ้าเบี่ยง ผ้ากั้ง ผ้าปู ฟูก หมอน ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เช่น ผ้าโพก
ศีรษะของหมอ ผ้าปูรองของหมอ หมวก เสื้อ ย่ามหมอ เป็นต้น ผ้าที่ใช้ในงานศพ  
เช่น ผ้าปกหน้าศพ ผ้าปกโลงศพหรือผ้าเวียนศพ (สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ, 2553) 
ดงัทีก่ล่าวมาจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของผ้าทอต่อชวีติมนษุย์นัน้มหีลากหลาย ในอดตี
ประโยชน์ของผ้าทอนั้นนอกจากจะน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้คน  
ทั้งที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นเครื่องอ�านวยความสะดวกในการท�ามาหากินและเป็น
เคร่ืองใช้สอยในชีวิตประจ�าวันแล้ว ผ้ายังมีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมและพิธีทาง
ศาสนา และยังใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นส่วยหรือใช้ในการแลกเปลี่ยน
แรงงานได้อีกด้วย 

นอกจากน้ีวัฒนธรรมผ้ามีบทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องแต่งกายของชนเผ่าเหล่านั้น คือสิ่งบ่งชี้ 
ถงึวฒันธรรมของแต่ละกลุม่ชน รายละเอยีดประดบัประดาลวดลายโดยเครือ่งแต่งกาย 
ของผูห้ญิงมกัจะมรีายละเอยีดของการตกแต่งมากกว่าผูช้าย โครงสร้าง รปูแบบของ
ผ้ายังบ่งบอกให้ทราบถึงถิ่นที่มา วัย สถานภาพของผู้สวมใส่ เช่น ในแม่หญิงลาว
บางชนเผ่าจะมีผ้าซิ่นที่บ่งบอกถึงสถานภาพ กล่าวคือผ้าซ่ินของหญิงมีสามีจะเป็น
ซิ่นท่ีน�าผ้าสามช้ินมาต่อกัน แบ่งเป็นส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนเชิงแต่ละส่วนจะ
ทอเป็นลวดลายแตกต่างกันทั้ง 3 ส่วน ผ้าซิ่นของแม่หญิงสาวจะเป็นผ้าผืนเดียวกัน
ตลอดทั้งผืน อาจใช้วิธีมัดหมี่เป็นดอกเป็นลวดลายอย่างเดียวสวยงามมาก เป็นต้น 
อีกทั้งในกระบวนการถักทอผ้ายังเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ได้
อีกด้วย เช่น ในชาวลาวบางเผ่ามีการทอผ้าที่ใช้การทอโดยใช้กี่ ที่ผูกติดกับล�าตัว  
ซ่ึงเป็นกรรมวิธีการทอผ้าที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ใช้การทอโดยการผูกติดกับล�าตัว เป็นการทอผ้าที่คล้ายคลึงกับการทอโดยกี่ทั่วไป 
แต่ไม่ต้องใช้คานเหยียบหรือตีนเหยียบในระหว่างการพุ่งกระสวยด้ายพุ่งเข้าไป 
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ขัดด้ายยืนให้เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการทอผ้ามีความประสานสัมพันธ์
กับวิถีการด�ารงชีวิตของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2530)  
ทีก่ล่าวว่าการทอผ้ามคีวามประสานสมัพนัธ์กบัภมิูศาสตร์ การตัง้ถิน่ฐานตลอดจนถงึ
ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของแต่ละกลุ่มชนหรือแม้แต่ประเทศไทยเองการทอผ้ายัง
คงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศิลปะที่มีอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ หลายแห่ง
ยังคงลวดลาย และสัญลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ โดยเฉพาะชุมชนที่มีเช้ือสายชาติพันธุ์ 
บางกลุม่ ยงัคงเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่เอาไว้จนถงึทกุวนันี ้โดยสามารถแบ่งผ้าพืน้เมอืง
ของกลุ่มชนตามภาคต่าง  ๆ ได้ดังนี้

1. การทอผ้าในภาคเหนอืแถบล้านนาไทย (จังหวดัเชียงราย พะเยา ล�าพนู 
ล�าปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) ประกอบด้วยชาวไทยวน และไทลื้อ 
ปัจจบุนัยงัรกัษาวัฒนธรรมในรปูแบบและลวดลายท่ีสบืทอดกนัมา โดยเฉพาะการทอ
ซิ่นตีนจก ผ้าขิด และผ้าที่ใช้เทคนิค “เกาะ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าไหม
ยกดอก และการทอซ่ินไหมต่อตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทอง รวมถึงผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละจังหวัด เช่น ผ้าม่อฮ่อมที่ จ.แพร่ และผ้าลายน�้าไหล จ.น่าน (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ผ้าทอลายน�้าไหลไทลื้อ จังหวัดน่าน

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์
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2. การทอผ้าในภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลาง (จงัหวดัพิษณโุลก พิจติร 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุรี ฯลฯ) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชาวไทยวน และชาวไทยลาว เช่น พวน โซ่ง  
ผูไ้ท ครัง่ ซึง่อพยพไปต้ังถ่ินฐานอยูใ่นช่วงต่าง ๆ  ของประวตัศิาสตร์ไทยคนไทยเหล่านี้ 
ยงัคงรกัษาวฒันธรรมและเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ไว้ได้โดยเฉพาะ วฒันธรรมการทอผ้า
ของผูห้ญิงทีใ่ช้เทคนคิการท�าตนีจก และขดิ เพือ่ตกแต่งเป็นลวดลายบนผ้าทีใ่ช้นุง่ใน
เทศกาลต่างๆ หรอืใช้ท�าทีน่อนหมอน ผ้าห่ม ผ้าเชด็หน้า ผ้าขาวม้า ฯลฯ (ดงัภาพที ่2)

 
 

ภาพที่ 2 ผ้าทอไทยวน จังหวัดสระบุรี

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์

3. การทอผ้าในภาคอีสาน กลุ่มคนไทยเช้ือสายลาวเป็นกลุ่มชนใหญ่ของ
ภาคอสีาน กระจายกนัอยูต่ามจงัหวดัต่าง ๆ  และมีวฒันธรรมการทอผ้าอนัเป็นประเพณี
ของผู้หญงิทีสื่บทอดกนัมาช้านานเกอืบทกุชมุชน แต่ละกลุม่แต่ละเผ่ากจ็ะมลีกัษณะ
และลวดลายการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา  
ผ้าซิ่น ผ้าขิด ผ้าปูม และผ้าไหมหางกระรอก (ดังภาพที่ 3)
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4. การทอผ้าในภาคใต้มีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้ายก ทั้งยกฝ้าย  
ยกไหม ยกดิ้นเงินด้ินทอง ส�าหรับลวดลายยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ เช่น  
ลายราชวตัร ลายดอกพกิลุ ลายลกูแก้ว ลายก้านแย่ง และลายรปูสตัว์ต่าง ๆ  นอกจากนี ้
ยังมีการประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่ และสวยงามขึ้น ส�าหรับแหล่งทอ
ผ้ายกที่ส�าคัญในภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และตรัง 
(ดังภาพที่ 4)

 

ภาพที่ 3 ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์

ภาพที่ 4 ผ้าทอลายดอกพิกุลเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์
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ลวดลายและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ทีป่รากฏอยูใ่นศลิปะผ้าทอไทยนัน้ เชือ่กนัว่า
มีความเชือ่มโยงกบัคตคิวามเชือ่ของคนไทยทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ เราอาจศกึษา
เปรียบเทียบลวดลายสัญลักษณ์เหล่านี้กับสัญลักษณ์อย่างเดียวกันท่ีปรากฏอยู่ใน
ศลิปะประเภทอืน่ ๆ  เช่น ในจติรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแม้แต่ในต�านาน 
พืน้บ้านทีเ่ล่าขานสบืต่อกนัมาหรอืในวรรณกรรมต่าง ๆ  ลวดลายท่ีเชือ่มโยงกับความเชือ่ 
พ้ืนบ้านไทยอย่างเห็นได้ชัด สัญลักษณ์งูหรือนาคมักปรากฏอยู่ในลายผ้าพื้นเมือง 
ของคนไทยกลุ่มต่างๆ เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในล้านนาและใน
อีสาน นอกจากนี้ยังพบในศิลปะของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทที่อาศัยอยู่นอก 
ดนิแดนของไทยในปัจจุบนั เช่น ในสบิสองปันนา ในลาวอกีด้วย นกัวชิาการหลายคน
เชือ่ว่างูหรอืนาคเป็นสญัลกัษณ์ส�าคญัร่วมกนัของสงัคมทีม่วีฒันธรรมน�า้ดงันัน้งหูรอื
นาคจึงปรากฏอยู่ในศิลปะและคติความเชื่อของหลาย ๆ ประเทศมาแต่โบราณกาล

ในศลิปะการทอผ้าของชาวไทยในล้านนาและในอสีาน แม้ในสบิสองปันนา 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรัฐฉานของพม่าและในลาว ก็มักจะเต็มไปด้วย
สญัลักษณ์งูหรอืนาค ประดบัประดาในทีต่่าง ๆ  เช่น ผ้าขดิของชาวไทยลือ้ ในจงัหวดั
น่านและจังหวัดเชียงราย มักจะมีลายที่เรียกกันมากมายหลายช่ือ เช่น ลายงูลอย  
ลายนาคปราสาท ลายขอนาค ลายนาคกระโจม ในผ้ามัดหมี่ของอีสานก็มักจะมีงู
และลายนาคในชื่อต่าง ๆ  กันอีก เช่น ลายนาคปีก ลายนาคเกี้ยว ลายนาคชูสน ฯลฯ 
ในแถบลุ่มแม่น�้าโขง คนไทยและคนลาวต่างมีความเชื่อสืบทอดกันมาเรื่องพญานาค 
ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลใต้แม่น�้าโขง จนกระทั่งทุกวันนี้ผู้คนในแถบนั้นก็ยังเช่ือ
ว่าเวลามีงานบุญประเพณี เช่น งานไหลเรือไฟ พญานาคก็จะขึ้นมาเล่นลูกไฟด้วย  
ดงัทีม่ผีูพ้บเห็นลกูไฟขึน้จากล�าน�า้ในช่วงเทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นประจ�าเกือบทุกปี

สัญลักษณ์นกหรือหงส์เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญท่ีปรากฏอยู่ในศิลปะผ้าทอ 
พื้นบ้านในภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็มีปรากฏมากในผ้าทอมือ
ของลาวสบิสองปันนา และในหมูค่นไทในเวยีดนาม ถ้าในสถาปัตยกรรมล้านนาและ 
ล้านช้างจะพบนกหรือหงส์เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญประดบัอยูบ่นหลงัคาโบสถ์ คู่กับ
สญัลกัษณ์นาค หรอืบางแห่งกม็แีต่หงส์ประดับอยูต่ามจดุต่าง ๆ  ในวดัในสบิสองปันนา 
สัญลักษณ์นกหรือหงส์หรือนกยูง จะปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งในจิตรกรรมสถาปัตยกรรม 
และบนผนืผ้า นกยงูเป็นสญัลกัษณ์ทีร่ฐับาลจีนปัจจุบนั ได้น�ามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ของ
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ยนูาน และได้มกีารประดิษฐ์นาฏลลีาสมยัใหม่ซึง่ใช้แสดงเป็นสญัลักษณ์ของชาวไทลือ้
ในสบิสองปันนา เรียกว่า ระบ�านกยงู ในพม่าหงส์เป็นสญัลกัษณ์ทีส่�าคัญ พบในศาสน- 
สถานและในโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์พม่า ในผ้าตีนจกท่ีท�าด้วยฝ้ายจาก
หาดเสี้ยว ในอ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากอ�าเภอน�้าอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากอ�าเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี และซิ่นตีนจกทั้งไหมและฝ้ายของจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งซิ่นที่มีตีนจกดิ้นเงินดิ้นทองล้วนแต่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ นกคู่ หรือ หงส์คู่  
กนิน�า้รวมกนัเป็นองค์ประกอบเลก็ ๆ  ของตนีจกแทบจะทกุชิน้ นอกจากนีใ้นตงุหรอื
ธง ทีช่าวไทยพืน้เมอืงแถบจงัหวดัน่าน และเชยีงราย ถวายวดัในงานบญุมกัจะมลีาย
ปราสาท ลายต้นไม้ ฯลฯ ประดับอยู่เป็นลายใหญ่ ๆ แต่ก็จะต้องมีองค์ประกอบ
เป็นนกหรือหงส์อยู่เป็นจ�านวนมากเช่นกัน หงส์นี้ตามคติไทยและคติฮินดู-พุทธ 
ถือว่าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับต�านานในศาสนา เช่น หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม 
เป็นต้น และในศิลปะไทยก็ถือว่าหงส์เป็นของสูง จึงได้เชิญมาเป็นสัญลักษณ์ของเรือ 
พระราชพิธี คือ เรือสุพรรณหงส์ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคจวบจน
ทุกวันนี้

ส�าหรับความเชื่อของชนชาติลาว (เพื่อนบ้านของไทยแถบอีสาน) ในอดีต 
ทัง้หลายพบว่า โดยส่วนมากแล้ว ชนชาตลิาวจะนบัถอืผีต่าง ๆ  เช่น ผีฟ้า ผแีถน ผพ่ีอ 
ผแีม่ ผถี�า้ ตามพวกจีน อย่างไรกต็าม พทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนลาวส่วนใหญ่นบัถือ 
ซึ่งในอดีตคนลาวได้นับถือในคราวนั้นคือพุทธศาสนามหายาน ซึ่งต่อมาอีกหลาย
ร้อยปี เมื่อคนลาวแตกหนีมาสู่ประเทศล้านช้างการนับถือพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
ได้ค่อย ๆ จางหายไป คงเหลือแต่การนับถือตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกตนนั่นคือ  
การนับถือผีที่เคยนับถืออยู ่แต่เดิมของตน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อมาในครั้ง 
พระยาฟ้าหล้าธรณีมหาราชฟ้างุ่มได้พระนางแก้วเก่งยามาเป็นชายาด้วยเหตุที ่
พระนางเคยนับถือพระพุทธศาสนาและเคยสมาทานศีลกินทานมาตั้งแต่ยังอยู่ใน 
ประเทศกัมพูชา เมื่อพระนางได้เห็นพลเมืองลาวประพฤติปฏิบัติเช่ือถือผี พระนาง 
จงึเข้าไปเฝ้าพระสวามเีพือ่ขอให้น�าเอาพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศลาว 
เพื่อที่พระนางจะได้ปฏิบัติ เมื่อพระยาฟ้าหล้าธรณีมหาราชฟ้างุ ่มได้ทรงทราบ 
ก็ทรงโสมนัส จึงจัดแจงแต่งข ้าราชการอัญเชิญพระราชสาส์นเคร่ืองมงคล 
ราชบรรณาการ มีเงินสามแสน ทองสามหมื่น แก้วน�้าค้างและจอมเพชรอันมีค่า 
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ลงไปถวายพระเจ ้านครหลวงอันเป ็นพ่อตาขอเอาพระศาสนามาเผยแพร่ 
ในประเทศลาว พระเจ้านครหลวงได้รับพระราชสาส์นนั้นแล้ว จึงนิมนต์เอา
พระมหาปาสมันตะเถระเจ้า และพระมหาเทพลังกา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อีก 
20 รูป นักปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎกอีก 3 คนให้น�าเอาพระศาสนาขึ้นมา 
ประดิษฐานในประเทศลาว พร้อมกันนี้พระองค์ได้พระราชทานพระพุทธรูป 
โลหะองค์หน่ึงนามว่าพระบางให้มาเป็นที่สักการะบูชา พร้อมทั้งพระไตรปิฎก 
และหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ นอกจากนี้ยังพระราชทานช่างสาขาต่าง ๆ ขึ้นมา 
เป็นจ�านวนมาก อันได้แก่ ช่างหล่อพระพุทธรูป ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างค�า ตลอด
เคร่ืองดุริยะดนตรี ปี่พาทย์ ระนาด ฆ้องวง เครื่องเล่นทุกอย่างด้วย (มหาค�า  
จ�าปาแก้วมณี และคณะ, 2539)

การเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญในสังคมลาวที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมนาค 
เป็นความหมายสังคมที่น่าสนใจยิ่ง โดยความศรัทธาของวัฒนธรรมลาวที่ถูกสร้าง
บนพื้นฐานสุนทรียะทางศิลป์ ความศรัทธาของสังคม และอุดมการณ์ของมนุษย์  
เป็นพื้นฐานหลักของสังคม อีกทั้งบนเส้นทางอันยาวนาน การช่วงชิงศรัทธาระหว่าง
นาคและความเชื่อใหม่ทางสังคมปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน ในมิติสัญลักษณ์และ
ความหมายของนาค ทัง้รปู ภาษา ภาพ และความคดิ เป็นร่องรอยกระบวนการทางความ
คิดของวัฒนธรรมลาวที่น�าพาการเลื้อยสู่กระบวนการทางสังคมบนหนทางวกวน 
ของความเข้าใจ ที่จะไขเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางความคิดและ
กลไกทางสังคมในอาณาจักรวัฒนธรรมนาคารูปของสัญลักษณ์ “นาค” ลักษณะ 
รูปแบบ (Form) สญัลกัษณ์ปรากฏทัง้การเป็นรปูแบบและการไร้รูปแบบในพ้ืนทีท่าง
วฒันธรรม การเป็นรปูแบบของนาค คอื การมรีปูทรง (Shape) ร่วมกนับนพืน้ทีว่ตัถุ
ซึง่โครงสร้างรปูแบบน้ีปรากฏในหลากหลายพืน้ที ่และเวลา โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม ลวดลายผ้า และการไร้รูปแบบคือสัญลักษณ์ทางภาษาที่รูปแบบของ
นาคมีลักษณะแตกต่างไปจากรูปแบบนาคบนพ้ืนท่ีวัตถุ การประสานรูปแบบท้ัง
สองร่วมกันท�าให้เห็นความสัมพันธ์อันเด่นชัดของสัญลักษณ์นาค รูปแบบของนาค
เป็นสิ่งส�าคัญ
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  ภาพที่ 5 ผ้าทอที่สร้างลวดลายจากการเล่าเรื่องของศาสนา

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์

 สื่อสัญลักษณ์บนผ้าของลาวเวียงที่ถ่ายทอดผ่าน เส้น สี และลวดลายม ี
ความหมายต่อการจัดระเบียบทางสงัคม โครงสร้างความคดิ และอดุมการณ์ของสงัคม 
การทอผ้าเป็นสญัลกัษณ์ทัง้แง่ตวัตนและสงัคม การปรากฏสญัลกัษณ์ของระบบความคดิ 
ความเชือ่ต่อสมัพนัธภาพระหว่างมนษุย์ ศาสนา ธรรมชาต ิและจกัรวาล (ดงัภาพท่ี 5) 
แต่ด้วยความเป็นปรากฏการณ์สากลของสังคมมนุษย์ตั้งแต่ระดับสังคมดั้งเดิมจนถึง
สงัคมระดับเมอืง คือการนับถอืสตัว์ การเป็นสตัว์ไม่ใช่ความต้อยต�า่กว่าการเป็นมนษุย์ 
เมื่อมาถึงยุคสมัยที่ความต่างศักดิ์ระหว่างมนุษย์ผู้เหนือกว่ากับสัตว์ในสังคม อย่างไร
กต็าม บางสังคมยกย่องเคารพสตัว์เป็นบรรพบุรษุเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าตระกลูท้ังยงั
สร้างวตัถวุฒันธรรมทีป่ระสมกนัระหว่างมนุษย์และสตัว์กม็เีช่นกนั ถ้าจะกล่าวถงึนาค
แล้วสัญลักษณ์นาคซึ่งแพร่หลายอยู่ในเขตวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง ภายใต้อิทธิพลของ  
2 อาณาจกัรใหญ่คือ ล้านนาและล้านช้าง จึงได้ถกูหยบิยกขึน้มาศกึษา โดยอาศยักลุม่
สังคมอีสานลุ่มน�้าโขงเป็นตัวแทนของสังคมในเขตวัฒนธรรมดังกล่าวนาคได้ปรากฏ
ให้เหน็เป็นรปูแบบทางสญัลกัษณ์ หรอืแม้กระทัง่ลวดลายผ้าบางลายทีม่คีวามหมาย
เชิงสัญลักษณ์เป็นพิเศษ เช่น ลายงู ลายนาค ในบริบทของวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ 
น่าจะนับได้ว่าเป็น ลายแบบฉบับ (Archetype) ของสายวัฒนธรรมหนึ่งเลยทีเดียว 
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นาค สตัว์ซึง่ไม่มตีวัตนจรงิอยูใ่นโลกเชงิประจกัษ์ภายใต้มติกิารอธบิายแบบชีววทิยา
หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการจินตนาการของมนุษย์ ซึ่งปรากฏให้เห็นภายใน
บรบิทของวฒันธรรมด้านต่าง ๆ  เช่น พธีิกรรม วรรณกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ นาคในจินตนาการจึงถูกสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปกรรมให้เรา 
ได้สัมผัสรับรู้ถึงรูปลักษณ์ทางกายภาพ กระน้ันก็ตามตัวตนที่พบเห็นได้ย่อมไม่ม ี
ความหมายหากขาดจิตวิญญาณซ่ึงน�าไปสู่การมชีวิีตอยู ่หากเราเช่ือว่าชีวติประกอบไป
ด้วยรปูกายและจติวญิญาณแล้วชวีติทางวฒันธรรมของนาคย่อมเป็นไปเช่นเดยีวกนั 
รูปลักษณ์ของนาคที่เราพบเห็นปรากฏทางวัฒนธรรมต่าง ๆ จะไม่มีความส�าคัญ
ต่อการด�ารงอยู่ท่ามกลางบริบทเหล่าน้ัน หากไม่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เป็น
ตัวก�ากับและก�าหนดคุณค่าของการด�ารงอยู่ แม้นาคจะไม่มีชีวิตหรือตัวตนอยู่จริง 
ก็ตาม การจัดล�าดับชื่อในอนุกรมสัตวาภิธาน แต่นาคก็มีตัวตนจริงในจินตนาการ 
แห่งความคิด ซึ่งถูกแสดงออกผ่านรูปแบบวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการค้นหา
ความหมายของนาคที่ปรากฏอยู่ในมิติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ย่อมเป็นการแสดง 
ถึงวิญญาณการมีชีวิตทางวัฒนธรรมของนาค (ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล, 2541)

ภาพที่ 6 ครุฑและนาค
ที่มา: siamganesh.com
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รูปลักษณ์ของนาคที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ให้เป็นวัตถุทางวัฒนธรรม 
(Material culture) ในรปูแบบต่าง ๆ  นัน้มอียูม่ากมายและหลากหลาย “ส่วนมากนาค
จะมตีวัยาวอย่างง ูทีผ่ดิแผกจากงทูัว่ไปกต็รงหงอนมคีรบีตดิอยูเ่ป็นแนวตามสนัหลงั 
หงอนและครบีของนาคเป็นรปูลายกนกงดงามมาก” (วชิยั อภยัสวุรรณ, 2517) หากเรา 
สังเกตจะพบว่ารูปกินรี ครุฑ คชสีห์ นรสิงห์ ฯลฯ (ดังภาพที่ 6 ถึง ภาพที่ 8)  

ภาพที่ 7 นางกินรี

ที่มา: gotoknow.org 

ภาพที่ 8 คชสีห์

ที่มา: thaigoodview.com
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โดยเฉพาะนาคในสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัศาสนา กระทัง่มผู้ีกล่าวว่า “ในจ�านวน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากมายนี้ไม่มีอะไรท่ีจะส�าคัญ 
เท่าพญานาคเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่พญานาคปรากฏอยู่ท่ัวไป 
ในรูปแบบต่าง ๆ กัน และในจุดต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้าง” (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 
2529) ความสง่างามของรูปลักษณ์นาคที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางศิลปะในงาน
สถาปัตยกรรมนั้นได้รับการพรรณนาไว้ว่า “ตัวของนาคที่ต่อจากช่อฟ้าทอดระทวย 
ลงมากระหนาบสองข้างของหน้าบัน เรียกกันว่าล�ายองบนล�ายองมีครีบเป็นจักร  
เรียกว่าใบระกา สุดปลายล�ายองแต่ละช่วงที่อยู่ต�่าลงมาเป็นหางนาค แต่เรียกกันว่า
หางหงส์ นอกจากนีส่้วนทีเ่ป็นประดุจแขนยนัระหว่างชายคากบัผนงัหรือเสารายรอบ 
พระอุโบสถพระวิหาร และพระที่นั่ง ซึ่งเรียกว่าทวยนั้น ก็มักจะท�าเป็นรูปนาค 
ตวัเลก็ๆ โค้งระทวยสมชือ่อกีด้วย ภาพดังกล่าวนีเ้ป็นศลิปกรรมอนังามตระการตาที่
หาดไูด้ทัว่ไปในเมืองไทย นอกจากนาคทีจ่ะเป็นส่วนประดบัส�าคัญของเคร่ืองบนแล้ว  
ส่วนล่างคอืบนัไดมักท�าเป็นราวบนัไดเป็นตัวนาคกระหนาบสองข้างแล้วชศูรีษะเหนอื
ขั้นบันไดต�่าสุด ส่วนใหญ่มักท�าเป็นนาคเจ็ดเศียรแผ่พังพานรูปพัด ในทางพุทธศิลป์
ก็มีพระพุทธรูปนาคปรกอันสวยงามและเคร่งขรึม สง่าผ่าเผย” (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 
2522) หรือแม้กระทั่งหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับนาค  
น่าจะเป็นหลกัฐานต้ังแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ซึง่พบภาชนะดนิเผาลายขดีขดู และ
ลายเขียนรูปสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู อยู่มากมาย ทั้งท่ีขุดได้จากบ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี บ้านโนนต�่า จังหวัดขอนแก่น และบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี (ชิน อยู่ดี, 
2516) “รูปสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กับน�้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับงู และมังกร แต่บางทีเกี่ยวกับไฟ และบางทีก็แทนรูปอวัยวะสืบพันธุ์ของ
ผูช้าย ซ่ึงคงมคีวามหมายนอกเหนอืจากนีอ้กี ศาสตราจารย์นายแพทย์สดุ แสงวเิชยีร  
กล่าวว่า งูเป็นสัญลักษณ์ในนิยายเกี่ยวกับก�าเนิดของหมู่ชนหลายชาติ และเป็น 
เครื่องหมายของอาชีพบางอาชีพ เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน” (พิสิฐ เจริญวงศ์, 2516) 
และ “การพบลวดลายงูบนภาชนะที่ใช้เซ่นศพ อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า 
มีคติการบูชางูอยู ่ในบรรดามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเชียง การบูชาง ู
อาจจะเกี่ยวเน่ืองในพิธีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ โดยเหตุที่งูอาจเป็นเทพเจ้า 
แห่งน�้าก็ได้ แต่ในที่นี้อยากให้คิดเลยเถิดไปถึงลัทธิการบูชานาคของประชาชน 
ที่อยู่สองฝั่งแม่น�้าโขงดังมีค�ากล่าวในต�านาน” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2533) 
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แนวคิดทฤษฎี
นกัทฤษฎด้ีานสญัลกัษณ์ เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) เขาสนใจสญัลกัษณ์

ของกลุ่มหรือความเป็นกลุม่ปัจเจกบคุคลผกูพนัต่อสงัคม โดยมองว่าสญัลกัษณ์คอืวิธี
การแสดงออกวธิหีน่ึงซึง่มผีลกระทบต่อสมาชกิของสงัคม ทัง้นีพ้ืน้ฐานความคดิทฤษฎี
ของเดอร์ไคม์สนใจอยูใ่น 2 ระดบัคอื 1) ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัสงัคม 
และ 2) ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับกลุ่มสังคม จากผลงานชิ้นส�าคัญ
ชื่อ The Elementary Form of Religious Life (1912) เดอร์ไคม์แสดงความ
สมัพันธ์ระหว่างสญัลกัษณ์ทางสงัคมและศาสนา โดยกล่าวว่าสงัคมคอืระบบของการ 
กระท�าทีเ่กดิจากแรงผลกัของกระบวนการทางสัญลกัษณ์ จากการวเิคราะห์พธิกีรรม
ของเขาสรุปได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์เช่นกัน ตัวอย่าง
ที่น่าสนใจคือ การศึกษาโทเทม (Totem) ของชาวอะบอริจิน ออสเตรเลีย ในฐานะ 
ที่เป็นรูปแบบของการก่อระบบความคิดทางนามธรรมที่แสดงออกในรูปพืชและ
สัตว์ ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์อันเป็นที่มาของความเป็นศาสนาและสังคม แรดคลิฟ -  
บราวน์ (A.R. Radcliff - Brown) แม้จะอธบิายสญัลกัษณ์อย่างเป็นระบบโดยตรง แต่
กอ็าศยัพืน้ฐานความคดิของเดอร์ไคม์ทีว่่าการแสดงออกของกลุม่ท�าให้เกดิสญัลกัษณ์ขึน้ 
งานของบราวน์มีความส�าคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการเริ่ม 
น�าเอาความคดิกระบวนการทางสญัลกัษณ์มาใช้ในการสงัเกตการณ์ภาคสนาม มกีาร
อธิบายสญัลักษณ์ในนทิานปรมัปราอย่างสมัพนัธ์กบัสงัคม หรอืสงัเกตจากพฤติกรรม
ในงานเฉลิมฉลองของชาวอันดามัน ซึ่งเป็นการอธิบายการแสดงออกทางสัญลักษณ์
จากความรู้สึกพื้นฐานทางสังคม และท�าให้ผู้คนเริ่มหันมาให้ความส�าคัญต่อระดับ
ของเหตุการณ์ทางสังคมที่สัญลักษณ์น้ันปรากฏให้เห็น อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
การศึกษาสัญลักษณ์ในแบบของ มาลีนอฟสกี้ (B. Malinowski) แม้จะใช้พื้นฐาน 
ความคิดบางอย่างร่วมกับแรดคลิฟ-บราวน์ ในประเด็นของหน้าที่ทางสถาบันสังคม 
แต่ประเด็นสัญลักษณ์ของเขาได้พยายามศึกษาลึกลงไปถึงรากภาษา และพัฒนา
แนวคิดทางสัญลักษณ์ได้มากกว่า บราวน์ ที่ท�าไว้ งานของมาลินอฟ เป็นการตีความ
สัญลักษณ์จากประสบการณ์ภาคสนามที่เขาประจักษ์ด้วยสายตาของเขาเอง ดังเช่น
งานช่ือ “Myth in Primitive Psychology” ได้แสดงให้เห็นถงึหน้าทีข่องพฤตกิรรม
สัญลักษณ์และภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์
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 ฉะนัน้ลวดลายผ้าบางลายทีม่คีวามหมายเชิงสญัลกัษณ์ เช่น ลายงู ลายนาค 
ในบรบิทของวฒันธรรมเอเชยีอาคเนย์น่าจะถือได้ว่า “ลายแบบฉบบั” (Archetype) 
ของสายวัฒนธรรมหนึ่งเลยทีเดียว (ชลธิรา สัตยวัฒนา, 2537) ในบริบทของผ้า
ทอมืออันเป็นการสะท้อนออกของศิลปกรรม ลายแบบฉบับ เช่น นก นาค และกบ  
ยังคงแสดงตัวอย่างเด่นชัด เป็นจิตไร้ส�านึกร่วมของผู้คนในอู่อารยธรรมเอเชีย
อาคเนย์ที่แสดงออกมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าแต่ลวดลายงูที่ปรากฏบนผืนผ้า ดูจะมี 
ความหมายพิเศษเฉพาะบางท่านที่เช่ียวชาญเรื่องลายผ้า ลายดังกล่าวมักปรากฏ 
อยู่ตามเชิงผ้าขิด ผ้าตีนจกตุง ตลอดจนเป็นลายเชิงของซิ่นมัดหมี่ทอในประเทศไทย 
ส�าหรับลายงูลอยน้ีอาจจะปรากฏเป็นทางขวางหรือทางยาวแบบตั้งข้ึนก็ได ้
นักมานุษยวิทยาถือว่าลายน้ีเป็นลายต้นแบบของผ้าทอมือ ซ่ึงได้พัฒนาแตกลาย 
ออกไปมากมาย จนได้กลายเป็นลวดลายที่พัฒนามาจากต้นแบบจนกระทั่งสื่อ 
ความหมายได้ ลายนาคที่พบในงานค้นคว้าเรื่องผ้า (Patricia Cheesman 
Naenna, 1990) โดยอาศัยผ้าลายนาคที่ได้จากเมืองซ�าเหนือและแขวงเชียงขวาง 
ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว มาเป็นตัวอย่างประกอบค�าอธิบาย งานชิ้น 
ดังกล่าวเสนอไว้ว่า ลายนาคถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญที่ปรากฏในลายผ้าของ 
ชาวไท นาคได้ปรากฏในลายผ้าในรูปของตัว “W” และ “S” โดยแปลความหมาย
ว่า ความคิดเรื่องนาคมีมาก่อนที่นาคแบบอินเดียจะแพร่ผ่านเข้ามาสู่ท้องถ่ิน นาค 
ในความหมายเก่าของท้องถิ่นเป็นสัญลักษณ์แห่งอวัยวะเพศชาย เป็นผู้บันดาลสาย
ฝน และคุม้ครองแม่น�า้ ซึง่เกีย่วโยงกบัความอดุมสมบูรณ์ เมือ่ท้องถ่ินรับพทุธศาสนา
เข้ามา นาคได้หมายถงึสายรุง้ผูเ้ชือ่มโยงระหว่างโลกมนษุย์กบัเขาพระสเุมรอุนัเป็นท่ี
สถิตของพระเจ้า

ลายผ้าของชาวลาวท่ีอพยพมาจากเวียงจัน เข้ามาอยู่ในบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยในเขตจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงยังคงสืบทอดคติการนับถือนาคอยู่ โดย
ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า หากวิเคราะห์ลวดลายผ้าที่ส�าคัญ เช่น ลวดลายผ้า
หน้ามุ้ง ผ้าซิ่น ผ้าห่ม ผ้ามน ซึ่งประกอบด้วยลายดอกเจียง ลายบัวเคีย ลายนาค  
ลายสัตว์ ด้วยการสมมติการตีความหมายที่น่าจะมีความส�าคัญในรูปความคิดที่
ผูกพันกันมาแต่อดีตค�าว่าเจียงนั้นมีความสัมพันธ์กับพื้นดินดังปรากฏในต�านาน
ล้านช้างโบราณที่จะขะล�าพ้ืนดินในเดือนเจียงบัวเคียน่าจะมีความสัมพันธ์กับบัวท่ีม ี
ความหมายถงึปลดัขกิทีใ่ช้คู่กับพระแม่ธรณี ลายเอีย้และบวัเคยีเป็นลายทีน่ยิมใช้แทน 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

71

กนัได้นัน้เป็นสญัลกัษณ์ของน�า้ ดอกเจียงและดอกบวัเคยีหรอืเอีย้จะอยูข่นาบข้างลาย 
สตัว์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของสิง่มชีวีติ ความอดุมสมบรูณ์ ลายเหล่านีเ้ป็นลายประกอบ
ของนาคซ่ึงนาคคือการรวมลายเอี้ย ลายกาบ ลายขอ และอื่น ๆ มาเป็นตัวนาค
นั่นเอง (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์: เอื้อยเวียงค�า นันทะวงดวงสี, หัตถกรรมแพงไหม, 
นครหลวงเวียงจัน, 5 เมษายน 2556) (ดังภาพที่ 9)

 

ภาพที่ 9 การสัมภาษณ์ผู้รู้เรื่องผ้าทอลาว ณ นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์

บทสรุป 
จากความหมายของสังคมและสิ่งแวดล้อมตัวมนุษย์ในเรื่องของลวดลาย

บนผืนผ้าคติความเชื่อท�าให้ปรากฏร่องรอยการทอผ้ารวมไปถึงลวดลายท่ีปรากฏ 
ซึง่สามารถจ�าแนกได้บนหลกัการ 2 ประการคอื ระเบียบโครงสร้างลวดลาย ท่ีประกอบ 
ขึ้นจากลวดลายที่มีรูปแบบ สี และชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ท�าให ้
ผืนผ้าไม่มีฝาแฝดแบบเหมือนจริง ในลวดลายเราจึงพบเสรีภาพของจินตนาการ 
และระเบยีบแบบแผนของความคดิทีอ่าศยัอยูร่่วมกัน ความสมัพนัธ์ระหว่างประเภท 
ของผ้าและการจัดโครงสร้างลวดลายมีการตอบโต้กัน โครงสร้างแต่ละโครงสร้าง 
ประกอบกับลวดลายหนึ่งบนผืนผ้า โดยโครงสร้างแรกประกอบด้วยลาย 3 ลาย
ที่พบมากเป็นลายเอี้ย ลายบัวเคีย ลายนกยูง ลายดอกแก้ว ลายดอกเจียง โดยมี
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ลักษณะเดียวกันนี้ขนาบลายหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายนาค เมื่อรวมทั้งหมดก็จะ
เป็นโครงสร้างลวดลายใหญ่ ลายนาคเป็นลายหลักที่ส�าคัญและโดดเด่นซึ่งจัดวาง
อยู่ระหว่างโครงสร้างเล็กทั้งบนและล่าง เพราะความซับซ้อนของการใช้สีและลาย
ประกอบหลากหลายกว่าโครงสร้างเล็ก ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไร นาคต้องตั้งอยู่
บนเส้นเอ้ียของลายผ้า และความหมายของสัญลักษณ์ในลวดลายผ้าท่ีสามารถจัด
แบ่งออกเป็นความหมายในเชิงปัจเจกและความหมายกลุ่มในความหมายปัจเจกนั้น
ระบบระเบียบของลวดลายบนผืนผ้าและระบบระเบียบของกฎเกณฑ์ในสังคมไปใน
เวลาเดยีวกัน ความหมายของการรบัรูน้ีเ้ป็นการเตรยีมความพร้อมของผูห้ญงิเพือ่เข้า
สูก่ารเป็นหญงิในอดุมคตแิละการเป็นมนษุย์ในอดุมคตขิองสงัคม เนือ่งจากลวดลาย
ผ้าเป็นผลรวมของผลิตผลทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับโลกนามธรรมและโลก 
รปูธรรมท่ีผ่านการกระท�าทีต่อกย�า้ซ�า้แล้วซ�า้เล่าของสงัคม ลวดลายผ้าเป็นส่วนหนึง่
ที่ส�าคัญในการทอผ้าที่ถือเป็นค่านิยมของสังคม (ดังภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าในเวียงจัน สปป.ลาว

ผู้บันทึกภาพ: เกษม มานะรุ่งวิทย์
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จะเห็นได้ว่าในบริบทของลวดลายบนผืนผ้าร่องรอยท่ีผ่านสื่อสัญลักษณ์
และความเชื่อที่สะท้อนงานทางด้านศิลปกรรม ลายดังกล่าวมักปรากฏอยู่ตามเชิง
ผ้าขิด ผ้าตีนจก ตุง ตลอดจนเป็นลายเชิงของซิ่นมัดหมี่ทอหรืออื่น ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ทางสังคมและศาสนารวมไปถึงความ
เชื่อ โดยมีนาคเป็นความหมายสังคมที่น่าสนใจยิ่ง โดยความศรัทธาของวัฒนธรรม
ลาวหรือวัฒนธรรมอีสานที่ถูกสร้างบนพื้นฐานสุนทรียะทางศิลป์ ความศรัทธาของ
สังคม และอุดมการณ์ของมนุษย์ เป็นพื้นฐานหลักของสังคม อีกทั้งบนเส้นทาง 
อันยาวนาน การช่วงชิงแรงศรัทธาระหว่างนาคและความเช่ือใหม่ทางสังคมปรากฏ
หลักฐานอย่างชัดเจน ในมิติสัญลักษณ์และความหมายของนาค ทั้งรูป ภาษา 
ภาพ และความคิด เป็นร่องรอยกระบวนการทางความคิดของวัฒนธรรมที่น�าพา 
สู่กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการน�าวัฒนธรรมทาง 
ด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นวิถีความเป็นอยู่ หรือประสบการณ์ในการพบเห็นสิ่งท่ีอยู่
รอบ ๆ ตัว อย่างเช่น ธรรมชาติ ผู้คน หรือแม้กระทั่งคติความเชื่อเรื่องการนับถือผี 
การนับถือสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดหรือสร้างให้ปรากฏบนศาสนสถานก็ดี
หรือแม้กระทั่งบนเครื่องนุ่งห่มอันเป็นการสื่อให้เห็นถึงความศรัทธาที่ส่งผลต่อการ
ช่วยท�าให้สภาพของจิตใจเข้มแข็งพร้อมที่จะด�ารงอยู่คู่ไปกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่
บนผืนผ้าและปรากฏอยูร่อบตวัของมนษุย์คงอยูคู่ก่บัชวีติความเป็นอยูก่บัวฒันธรรม
อันดีงามต่อไป 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2563
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก�าลัง
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 
175 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและ
ประเมนิผล และด้านทรัพยากรสนับสนุนสิง่การเรยีนรู ้สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
มคีวามพึงพอใจต่อการบรหิารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ 
สาขาวชิาชพีคร ูปีการศกึษา 2563 โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส�าหรบั
ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีมี่ต่อการบริหารจดัการเรียนการสอน จ�าแนกตาม
เพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�าแนกตามการประกอบอาชีพ 
และจ�าแนกตามสถานทีท่�างาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติ ิ
แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ :  ความพงึพอใจ การบรหิารจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรประกาศนยีบตัร- 
  บัณฑิต 
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Students’ Satisfaction with Teaching and Learning 
Management of Graduate Diploma Program in Teaching 

Profession Year 2021
Rungaroon Porncharoen1* Sunaree Rachataruj2 and Wuttichai Morjai3

Abstract

The purposes of this research were to study and compare students’ 
satisfaction towards teaching and learning management. The research popu-
lation was 175 students who were studying a graduate diploma program in 
teaching profession year 2021. The instrument used in this study was a ques-
tionnaire which consisted of question about curriculum, lecturer, teaching 
and learning process, teaching media, assessment and management, and 
resources to support learning. The statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation, t-test Independent. The result showed that satisfaction 
level of students towards teaching and learning management of graduate 
diploma program in teaching profession year 2021 in overall aspects were 
high. The results of comparing the satisfaction towards the teaching and 
learning management by gender was not significantly difference, classified 
by occupation and by workplace was not significantly difference. But when 
considering each aspect, it was found that the difference was statistically 
significant at 0.05. 

Keywords:  Satisfaction, Teaching and learning management, Graduate  

  diploma program 
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บทน�า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลต่อการ

เล่ือนเปิดสถานศึกษา และเกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น การบริหาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อม 
เช่น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มีการปรับตัว และ
เตรยีมทกัษะเพือ่รบัมอืกับแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่อย่างทนัท่วงท ีพร้อม
รับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ (กนกวรรณ สุภาราญ, 
2563) ซ่ึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นคณะหนึ่งที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชพีครเูป็นสาขาวชิาชพีทางการศกึษา มุง่เน้นเนือ้หาวชิาด้านการเรยีนการ
สอน การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนด้วยวธิกีารต่าง ๆ  ตลอดจนการสนบัสนนุการ
ศึกษา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยค�านึงถึงความ
สามารถในการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยดีจิทิลั 
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
มาตรฐานหลกัสตูรตามประกาศครุสุภาเรือ่งการรบัรองปรญิญาและประกาศนยีบตัร
ทางการศกึษาเพ่ือการประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2557 (มคอ. 2 หลักสตูรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู, 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพ หมวดที่ 3 นักศึกษาได้เล็งเห็นผลที่เกิดขึ้น
กับนักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
(คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) เพื่อน�าข้อมูลความ
พงึพอใจของนกัศึกษาทีม่กีารเรยีนการสอนและข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุและพฒันา
หลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชพีคร ูก�าหนดการก�ากบัคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558 
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และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาคุณภาพของการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา โดยน�าหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ
ต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร  
การปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมต้องมกีารประเมินหลกัสตูร
เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสตูรตามประกาศคุรสุภาเรือ่งการรบัรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ และตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดส�าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการด�าเนินงานด้าน 
การประกนัคณุภาพการศึกษาในระดบัหลกัสตูรสามารถผลติบณัฑติอย่างมคีณุภาพ  
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ของ
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพ่ือน�าข้อมลู 
ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรของ 
คณะให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการเรียน

การสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
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กรอบแนวคิด 

1.  เพศ
 - ชาย
 - หญิง
2.  การประกอบอาชีพ
 - ปฏิบัติหน้าที่
  เกี่ยวกับการสอน
 - ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
  เกี่ยวกับการสอน
3.  สถานที่ท�างาน
 - รัฐบาล
 - เอกชน

การบรหิารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู 

 - ด้านหลักสูตร 

 - ด้านผู้สอน      

 - ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 

 - ด้านสื่อการสอน 

 - ด้านการวัดและประเมินผล 

 - ด้านทรัพยากรสนับสนุน

  สิ่งการเรียนรู้

วิธีด�าเนินการวิจัย
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นกัศึกษาทีก่�าลงัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ สาขาวชิาชพี

ครู ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 175 คน
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจาก 
การศกึษาเอกสาร ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจยั 
ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประกอบอาชพี 
และสถานที่ท�างาน ลักษณะของค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้าน
สื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้  
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
3. ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย
 3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ต�ารา เอกสารประกอบหลักสูตร และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึงพอใจ
 3.2 ก�าหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
  3.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการเรยีนการ

สอนทั้ง 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน  
ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการ
เรียนรู้ 

 3.4 น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบ 
ความตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) พจิารณาประเมนิผลและน�ามาปรบัแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

 3.5 ปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้
ท�าการตรวจหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน�าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากร จ�านวน 30 
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ และท�าการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันทัง้ฉบับเท่ากบั 
0.87

  3.6 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป และน�าข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประสานงานไปยังอาจารย ์

ทีป่รกึษาแต่ละกลุ่ม โดยส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถาม
จ�านวน 153 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.43

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่าง ๆ และการ



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

81

เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ โดยท�าการทดสอบค่าที  
(T-test) 

ผลการวิจัย
ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการเรยีน

การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พบว่า
1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน
จ�านวน 

(คน)
ร้อยละ

1. เพศ - ชาย 49 32.03

- หญิง 104 67.97

2. การประกอบอาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 96 62.75

- ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 57 37.25

3. สถานที่ท�างาน - รัฐบาล 84 54.90

- เอกชน 69 45.10

- เอกชน 69 45.10

รวม 153 100.00

จากตารางที ่1 แสดงให้เหน็ว่า มนัีกศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
สาขาวิชาชีพครู ตอบแบบสอบถามจ�านวน 153 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 67.97 มีการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 
จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 และมีสถานที่ท�างานเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90
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2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมต่ีอการ 
 บริหารจัดการเรียนการสอน

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร

จัดการเรียนการสอน
x S.D. แปลผล อันดับ

ด้านหลักสูตร 4.52 0.53 มากที่สุด 2

ด้านผู้สอน 4.51 0.55 มากที่สุด 3

ด้านการเรียนการสอน 4.53 0.54 มากที่สุด 1

ด้านสื่อการสอน 4.49 0.56 มาก 4

ด้านการวัดและประเมินผล 4.49 0.56 มาก 4

ด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ 4.46 0.55 มาก 5

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.55 มาก -

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2563 โดยรวมมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก (x = 4.50, S.D. = 0.55) เมือ่พจิารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน 
การเรียนการสอน ด้านหลักสูตร และด้านผู้สอน และด้านท่ีนักศึกษามีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
เรียนการสอน 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
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จ�าแนกตามเพศ การประกอบอาชพี และสถานทีท่�างาน แสดงดงัตารางที ่3 - ตาราง
ที่ 5

ตารางที่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อการบรหิารจดัการ 
  เรียนการสอน จ�าแนกตามเพศ

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

เรียนการสอน

ชาย หญิง
t P

X S.D. X S.D.

ด้านหลักสูตร 4.55 0.08 4.51 0.08 -0.75 0.45

ด้านผู้สอน 4.46 0.10 4.52 0.08 1.39 0.16

ด้านการเรียนการสอน 4.89 0.12 4.55 0.12 0.96 0.33

ด้านสื่อการสอน 4.47 0.15 4.50 0.13 0.41 0.68

ด้านการวัดและประเมินผล 4.49 0.13 4.49 0.11 0.11 0.91

ด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ 4.42 0.13 4.47 0.16 0.86 0.39

รวม 4.48 0.05 4.51 0.04 0.75 0.45

*P > 0.05

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนนักศึกษาเพศหญิงมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อน�าค่าเฉลี่ย
มาเปรียบเทียบพบว่า นกัศกึษาเพศชายและเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2563 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมต่ีอการบรหิารจดัการ 
  เรียนการสอน จ�าแนกตามการประกอบอาชีพ

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

เรียนการสอน

ชาย หญิง
t P

X S.D. X S.D.

ด้านหลักสูตร 4.38 0.04 4.84 0.00 -3.66 0.00*

ด้านผู้สอน 4.34 0.04 4.48 4.35 -4.71 0.00*

ด้านการเรียนการสอน 4.38 0.04 4.50 3.39 -4.59 0.00*

ด้านสื่อการสอน 4.38 0.03 4.48 0.00 -3.93 0.00*

ด้านการวัดและประเมินผล 4.35 0.04 4.47 2.85 -4.67 0.00*

ด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ 4.31 0.04 4.42 0.00 -3.67 0.00*

รวม 4.50 0.05 4.49 0.03 0.35 0.72

*P > 0.05

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ประกอบอาชีพปฏิบัติการสอน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วน
นกัศกึษาทีป่ระกอบอาชพีไม่ได้ปฏบิตักิารสอนมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการ
เรยีนการสอน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.49 เมือ่น�าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบพบว่า นกัศึกษา
ที่ประกอบอาชีพปฏิบัติการสอนและที่ประกอบอาชีพไม่ได้ปฏิบัติการสอนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีระดับนัยส�าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่ประกอบอาชีพปฏิบัติการสอนและ
ทีป่ระกอบอาชพีไม่ได้ปฏบิตักิารสอนมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการเรยีนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 แตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 5  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการ 
 เรียนการสอน จ�าแนกตามสถานที่ท�างาน

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

เรียนการสอน

ชาย หญิง
t P

X S.D. X S.D.

ด้านหลักสูตร 4.38 0.04 4.50 4.97 -4.25 0.00*

ด้านผู้สอน 4.31 0.04 4.46 0.00 -5.88 0.00*

ด้านการเรียนการสอน 4.35 0.04 4.50 0.00 -5.81 0.00*

ด้านสื่อการสอน 4.38 0.04 4.46 0.00 -3.07 0.00*

ด้านการวัดและประเมินผล 4.34 0.04 4.47 0.00 -5.06 0.00*

ด้านทรัพยากรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ 4.32 0.05 4.44 0.00 -4.19 0.00*

รวม 4.52 0.04 4.48 0.04 1.03 0.30

*P > 0.05

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ท�างานภาครัฐบาลมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนนักศึกษา
ที่ท�างานภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.49 เมื่อน�าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบพบว่า นักศึกษาท่ีท�างานภาครัฐบาล
และทีท่�างานภาคเอกชนมีความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการเรยีนการสอนหลักสตูร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูปีการศึกษา 2563 โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่ท�างานภาค
รัฐบาลและท่ีท�างานภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 แตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต ่อการบริหาร

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการ
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ศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมา
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ด�าเนินการบริหารจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 เน้นการ
ประกอบอาชีพครูทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติงานหน้าท่ีครู 
การจัดการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และด้านการปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีการก�ากับติดตามด้วยระบบประกันคุณภาพที่ท�าให้
หลกัสตูรมคีณุภาพอย่างต่อเน่ือง เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีนกัศึกษามคีวาม
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร และด้าน 
ผูส้อน ทัง้นีเ้นือ่งจากนักศึกษาส่วนใหญ่ท�างานประกอบอาชพีปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอน
ส่งผลให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ ธนูศร (2561) ที่ได ้ท�าการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของกันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท�าการ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์
ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู ้สอน มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2563 จ�าแนกตามเพศ การประกอบอาชพี และสถานท่ีท�างาน พบว่า นกัศกึษามคีวาม
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชพีครู ปีการศกึษา 2563 แตกต่างกนัอย่างไม่มรีะดบันยัส�าคญัทางสถิต ิท้ังนีอ้าจ
เนือ่งมาจากเพศ การประกอบอาชพี และสถานทีท่�างานไม่ใช่ตวัแปรทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจของนกัศกึษา อกีทัง้หลกัสตูรสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนโดยค�านงึถงึ
สทิธิเสรีภาพของนกัศกึษาทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั และหลกัสตูรบรหิารจดัการเรยีน
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การสอนตรงกับความสนใจของนักศึกษาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนรู้
จงึสามารถขจดัหรอืช่วยลดปัญหาเรือ่งความแตกต่างระหว่างบคุคล เพราะนกัศกึษา
ค�านึงถึงขีดความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปของประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
เรียนการสอน ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของรงัสรรค์ โฉมยา (2561) ท่ีได้ท�าการศกึษา
พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตัวเองของนิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและทัศนคติต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน ชูชาติ (2559) ได้
ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจยัข้อมลูพ้ืนฐานท�าให้ความสามารถในการจัดการเรยีนรูข้องครูเพือ่ส่งเสรมิทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

ทรัพยากรสนบัสนนุสิง่เรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ หลกัสตูรควรมกีารจดัเตรยีม 
หรือจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครูเพิ่มมากข้ึน เช่น สถานที่นั่งพักผ่อนตอนกลางวัน การกระจาย 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพครู เป็นต้น เพื่อช่วยให้
นักศึกษามีความผ่อนคลายระหว่างเรียน ส่งเสริมให้เกิดการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2563 จ�าแนกตามการประกอบอาชีพ และสถานที่ท�างาน แต่ละด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น หลักสูตรควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา 
ตามการประกอบอาชีพหรือสถานที่ท�างาน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม หรืออาจมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกอบ
อาชีพหรือสถานที่ท�างานของนักศึกษา 
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สภาพการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทรงสิริ วิชิรานนท์1*, เมทิกา พ่วงแสง2 และ สุวรรณา เข็มแดง3
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บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอน

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้เป็น
แนวทางพฒันาส�าหรับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จ�านวน 382 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
One-way ANOVA และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า 

1. ความพร้อมของนักศึกษาส�าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ iPad ส�าหรับ 
ใช้งาน และใช้อินเทอร์เน็ตบ้านที่พักอาศัยส�าหรับการเรียนออนไลน์ โดยความ 
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก และรูปแบบการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ COVID-19 นักศึกษามีความ
ต้องการกลับสู่วิธีการแบบเดิม (การเรียนในห้องเรียน) 

1* ผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
2 อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 E-mail: songsiri.w@rmutp.ac.th
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2. นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี สถานที่พักอาศัย และประสบการณ ์
การเรียนออนไลน์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน ์
แตกต่างกนั ทีน่ยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 แต่กลุม่ตวัอย่างทีม่รีายได้ของครอบครวั
แตกต่างกันความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพร้อมของนักศึกษาส�าหรับการ
จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์กันระดับปานกลาง

ค�าส�าคญั: การจดัการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ สถานการณ์
โควิด-19 
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The Condition of Online Teaching Management under the 
COVID-19 Situation at the Undergraduate Level,  

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Songsiri Wichiranon1* and Maythika Puangsang2 

and Suwanna Kemdang3

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the condi-

tion of online teaching management of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon 2) to apply the information gained from the 
study to development online teaching management of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon. The data was colleted from 
the sample consisted of a total of 382 students of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon using a simple random sampling  
method. The tools used for data collection were questionnaires. The statistics 
used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, and correlation coefficient analysis The study revealed that :

1. Readiness of students for online teaching and learning; most 
students have a Smart Phone or iPad to use and use broadband internet at 
home for online learning. The overall opinion towards the effectiveness of 
online teaching management was at a high level and for the teaching styles 
after the COVID-19 situation, students have a desire to return to traditional 
methods (in-class learning)

1*Assistant Professor, Division of General Education, Faculty of Liberal Arts Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon

2 Lecturer Division of General Education, Faculty of Liberal Arts Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon

3 Lecturer Division of English for International Communication, Faculty of Liberal Arts 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 1 (JANUARY-JUNE 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

93

2. Students with different gender, age, class, year, residence and 
the online learning experience do have different opinions on the condition 
of online teaching the statistical significance at the (0.05) level. However, 
the sample group with different family income had no different opinions 
on the online teaching conditions and the correlation result of the factors 
of student readiness for online teaching and learning were related to the 
condition of online teaching and learning at a moderate level.

Keywords: Teaching And Learning, Online Teaching And Learning, The  
 COVID-19 situation
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บทน�า 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทัว่โลก และ

มีผู้ตดิเชือ้โรคดงักล่าวในอตัราทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และได้การแพร่ระบาดของไวรสั
เข้ามาในประเทศไทยเมือ่ต้นปี 2563 ท�าให้รฐับาลได้รบัประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 
2563 การรับมือในระยะแรกเป็นการใช้มาตรการทางสาธารณสุขมาช่วย คือ การ 
ใส่หน้ากากอนามยั การใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมอื ลดการสมัผัส ลดการรวมกลุม่ และ
การรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนตัวเอง ซึ่งผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในพระราชกิจจานุเบกษา ท�าให้ประเทศไทยหยุดชะงักทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การท่องเที่ยว ด้านพาณิชย์ การท�างาน และด้านการศึกษา (จักรกฤษณ์ โพดาพล,
2563) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนชั่วคราว และให้
สถานศึกษาด�าเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด และหน่ึงในวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social distancing หรือ
การเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพ่ือป้องกันการระบาดจากคนสู่คน และ
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศมาตรการ
และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงด�าเนินการมาตรการ 
ควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ก�าหนดอย่างเคร่งครัด และ
ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการสอนโดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อ
นิสิตนักศึกษา (ประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ฉบับท่ี 8-9, 2563) ซึ่งมาตรการนี้ได้ส่งผลดีกับทุกวงการทุกภาค
ส่วนที่ลดการติดเชื้อจากการที่มีผู้คนติดต่อกัน ส�าหรับในวงการการศึกษา ได้มีการ 
น�าระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรบัใช้เพือ่ด�าเนนิการเรยีนการสอนต่อไป
ภายใต้วิกฤติของการเกิดโรคระบาดนี้ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีประกาศ เรื่องการปิด
ที่ท�าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศให้จัดการเรียนการสอนก�าหนดให้จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งให้สิทธิผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและ
ประเมนิผลโดยใช้วธิอีืน่นอกจากการท�าข้อสอบในห้องเรยีน เช่น การสอบในรปูแบบ
ออนไลน์ (Online examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การท�ารายงาน  
(Report) หรือการท�าข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home examination) ส่งผล
ให้การจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยอยูใ่นลักษณะของออนไลน์เตม็รูปแบบ 
ทั้งในภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นรปูแบบการเรียนการสอนทีม่กีารออกแบบ
การเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ
จัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการ
ศกึษา หลักการเรียนการรู้และจติวทิยาการศกึษา การถา่ยทอดความรู้ การน�าเสนอ
เน้ือหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และถ่ายทอดกลยทุธ์การสอนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเป็นเครือ่งมอืซึง่ในปัจจบัุนเน้นไปทีก่ารใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จึงท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้โดยไม่จ�ากัดสถานที่ และเวลา
เนื้อหา (กฤษณา สิกขมาน, 2554) 

ส�าหรับปัจจุบันระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนส�าหรับการเรียน
การสอนออนไลน์นั้น มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายท้ัง Zoom, Blackboard 
Collaboration, Line, หรือ Google Meet ดังนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน 
จะมีนโยบายการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มใด ซ่ึงควรค�านึงถึง 
ความสะดวกของผู ้เรียนเป็นส�าคัญ การเตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียนออนไลน์
นั้นในส่วนของผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะกับการสื่อสารออนไลน์ 
ต้องมัน่ใจว่าจะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจได้ง่าย และเหมาะสมกบัโปรแกรมทีเ่ลอืกใช้ ในส่วน
ของผู้เรยีนบางครัง้อาจต้องสง่งาน ทดสอบบทเรียนก่อน-หลงัเรยีน หรอืท�ากจิกรรม
ต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเรียนออนไลน์ ตามแต่ผู้สอนมอบหมาย

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท้ังนี้ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได ้
เป็นแนวทางพัฒนาส�าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุต่อไปและรองรบัสถานการณ์
หากโรคระบาดยังคงยืดเยื้อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.  เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้เป็นแนวทางพฒันาส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอน

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมมติฐาน
1.  นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีม่เีพศ อาย ุรายได้

ของครอบครวั ชัน้ปี สถานภาพของทีพ่กัอาศยั และประสบการณ์การเรยีนออนไลน์ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน

2.  ความพร้อมของนักศึกษาส�าหรับการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์
มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กรอบแนวคิด

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล
 - เพศ
 - อายุ
 - ชั้นปี
 - สถานที่พักอาศัย
2.  ประสบการณ์เรียนออนไลน์
 - มีประสบการณ์การเรียนออนไลน์
 - ไม่มีประสบการณ์เรียนออนไลน์
3.  ความพร้อมของอุปกรณ์
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์
 - สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้
 - ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้
4.  รูปแบบการเรียนที่ชอบ
 - เรียนในชั้นเรียน
 - เรียนออนไลน์
 - เรียนแบบผสมผสาน

สภาพการเรียนการสอนออนไลน์ 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดย 

มีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ภาคปกติ ทุกคณะ จ�านวน 8,609 คน (ส�านักวิชาการและงานทะเบียน, 2564)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาคปกต ิภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 ทกุคณะ โดยเปิดจากตารางส�าเรจ็รปูของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 383 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้น ปี 

สถานภาพที่พักอาศัย ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และรูปแบบ 
การเรียนที่ชอบ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ด้านสภาพการเรียนออนไลน์ ด้านข้อดีของ
การเรียนออนไลน์ ด้านข้อจ�ากัดของการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านปัจจัยของการเรียน 
การสอนออนไลน์ที่ประสบความส�าเร็จ และด้านเนื้อหาและสื่อการสอน

ส่วนที ่3 ความต้องการรปูแบบการเรยีนการสอนหลงัสถานการณ์โควดิ-19 
โดยก�าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้
มากที่สุด คือ  ให้น�้าหนักความคิดเห็น 5  คะแนน
มาก   คือ ให้น�้าหนักความคิดเห็น  4  คะแนน
ปานกลาง คือ  ให้น�้าหนักความคิดเห็น  3  คะแนน
น้อย   คือ  ให้น�้าหนักความคิดเห็น  2  คะแนน
น้อยที่สุด  คือ  ให้น�้าหนักความคิดเห็น  1  คะแนน
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และเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
4.50-5.00  คือ  มากที่สุด
3.50-4.49  คือ  มาก
2.50-3.49  คือ  ปานกลาง
1.50-2.49  คือ  น้อย
1.00-1.49  คือ  น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด
3.  การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจยัตรวจสอบความเทีย่งตรง ของเนือ้หา (Context validity) แล้วน�าผล 

มาพิจารณาคะแนนของผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ 
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว น�าไปเกบ็ข้อมลูจรงิกบักลุม่นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ที่มิใช่ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และน�าไปหาการทดสอบความ 
น่าเชือ่ถอื (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha) ตามวธิขีอง Cronbach 
ได้ค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.918

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงมาจัด
ท�าในรูปของ Google Form และให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปตอบแบบสอบถาม ระหว่าง 
วันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
สถติพิืน้ฐานทีใ่ช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean), ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation)
สถติทิีใ่ช้ส�าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ สถติ ิT-test (T-test for statistical 

analysis), One way ANONA (Oneway Analysis of Variance:) และการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, 
p.118) 

ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.90-1.00 แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.70-0.90 แสดงว่า  
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มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.50-0.70 แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.30-0.50 แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์ในระดับต�่า
ถ้าค่า r มีค่าเท่ากับ 0.00-0.30 แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ามาก
โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ใช้ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานที ่

ระดับ 0.05
การวเิคราะห์ค�าถามปลายเปิด ใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 58.60 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.40 โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 18 - 24 ปี  
ส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้ ระหว่าง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.70  
รองลงมา คอื ครอบครวัมรีายได้ระหว่าง 45,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 
โดยศกึษาอยูช่ัน้ปีที ่1 ร้อยละ 49.00 รองลงมา คอื ชัน้ปีที ่3 ร้อยละ 23.60 ในขณะ 
ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้าน
ของตัวเอง ร้อยละ 59.20 รองลงมา คือ อาศัยหอพัก/บ้านเช่า/บ้านพักหน่วยงาน 
ร้อยละ 34.70 และอาศัยบ้านญาติ ร้อยละ 6.10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ ร้อยละ 89.50 และไม่มีประสบการณ์การเรียน
ออนไลน์ ร้อยละ 10.50
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ตารางที่ 1 ผลการประเมนิความพร้อมของนักศึกษาส�าหรบัการจัดการเรยีนการสอน
 แบบออนไลน์

รายการประเมินความพร้อมของนักศึกษาส�าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

จ�านวน ร้อยละ

อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตส�าหรับการเรียนออนไลน์

1. สมาร์ตโฟน (Smart Phone) / iPad 333 87.20

2. Notebook 43 11.30

3. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 6 1.60

สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้ส�าหรับการเรียนออนไลน์

1. อินเทอร์เน็ตบ้านที่พักอาศัย 235 61.50

2. อินเทอร์เน็ตหอพัก 16 4.20

3. อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย 3 0.80

4. อินเทอร์เน็ตสมาร์ตโฟน (Smart Phone) / iPad 124 32.50

5. ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ 4 1.00

ระดับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ส�าหรับการเรียนออนไลน์

1. ดีมาก 25 6.50

2. ดี 142 37.20

3. ปานกลาง 178 46.60

4. ต�่า 26 6.80

5. ต�่ามาก 7 1.80

6. ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ 4 1.00

รูปแบบการเรียนที่ชอบ

1. เรียนในชั้นเรียน 165 43.20

2. เรียนออนไลน์ 69 18.10

3. เรียนแบบผสมผสาน 148 38.70
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2. จากตารางที ่1 พบว่าผลการประเมนิความพร้อมของนกัศกึษาส�าหรบั
การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มสีมาร์ตโฟน (Smart 
Phone) / iPad ส�าหรบัใช้งาน (ร้อยละ 87.20) ใช้อนิเทอร์เนต็บ้านท่ีพกัอาศัยส�าหรับ
การเรียนออนไลน์ (ร้อยละ 61.50) โดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 
37.20) และด้านความชื่นชอบพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเรียน 
ในชั้นเรียน (ร้อยละ 43.20) 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x = 3.78, SD = 0.589) 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ (x = 3.90, SD = 0.846) 
และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านเนือ้หาและสือ่การสอน (x = 3.65, SD = 0.751)

4. ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ COVID-19  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า นักศึกษาต้องการกลับสู่วิธีการแบบเดิม (สอนใน
ห้องเรียน) มากที่สุด (x = 3.89, SD = 1.128) รองลงมา คือ ต้องการให้จัดล�าดับ
ความส�าคัญแบบตัวต่อตัวใช้การเรียนออนไลน์ตามความจ�าเป็น (x = 3.75, SD = 
1.011) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การจัดการเรียนออนไลน์อย่างสมบูรณ์ x = 
3.40, SD = 1.343)

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อสภาพ 
 การเรียนการสอนออนไลน์

สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยส�าคัญ
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

1. เพศ 0.000* ✓

2. อายุ 0.000* ✓

3. รายได้ของครอบครัว 0.634 ✓

4. ชั้นปี 0.001* ✓

5. สถานที่อยู่อาศัย 0.000* ✓

6. ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ 0.999* ✓

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. จากตารางที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ทีม่เีพศ อาย ุชัน้ปี สถานทีพ่กัอาศัย และประสบการณ์การเรยีนออนไลน์ แตกต่างกนั  
มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
รายได้ของครอบครัวแตกต่างกันความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์
ไม่แตกต่างกันที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพร้อมของนกัศึกษาส�าหรบั 
 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน

 ปัจจัยด้านความพร้อมของ 

นักศึกษาส�าหรับการจัดการเรียน

 การสอนแบบออนไลน์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

Pearson 

Correlation 

(r)

Sig. 

(2-tailed)

ระดับ

ความสัมพันธ์

1. อุปกรณ์ท่ีนักศึกษาใช้ในการเชื่อมต่อ 
อนิเทอร์เนต็ส�าหรบัการเรยีนออนไลน์

0.64* 0.00 สัมพันธ์ปานกลาง

2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้
ส�าหรับการเรียนออนไลน์

0.63* 0.00 สัมพันธ์ปานกลาง

3. ระดับความเร็วของสัญญาณ
 อินเทอร์เน็ตที่ใช ้ส�าหรับการเรียน

ออนไลน์

0.83 0.00 สัมพันธ์ปานกลาง

4. รูปแบบการเรียนที่ชอบ 0.52* 0.00 สัมพันธ์ปานกลาง

6. จากตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพร้อม
ของนักศกึษาส�าหรบัการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์มคีวามสมัพันธ์กบัสภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยมี ค่า Sig. (2-Tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปัจจัยด้านความพร้อมของนักศึกษาส�าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาครั้ งนี้สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ ดังนี้
1. การประเมนิความพร้อมของนกัศึกษาส�าหรบัการจัดการเรยีนการสอน

แบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่มสีมาร์ตโฟน 
(Smart Phone) หรอื iPad ท่ีสามารถเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้สญัญาณ
อินเทอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน และมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันที่ความทันสมัยทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันมากข้ึน 
ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่าง Smart Phone และระบบ 
อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี (2563) ที่ได้ประเมินการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ส�าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
พบว่านกัศกึษามรีะดับความพร้อมมาก ส�าหรับการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์
บนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยนักศึกษามีสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่สามารถเชื่อมต่อ 
อินเทอร์เน็ตได้ 100% โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน (Home Internet) มี  
Facebook ส�าหรับใช้ติดต่อสื่อสารได้ มี Gmail ใช้งาน มีหรือเคยใช้ Google  
Classroom ในขณะที่ วิทยา วาโย และคณะ (2563 : 285) กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม
แนวคดิทีจ่ะให้สถาบนัการศกึษาทกุแห่งใช้การศกึษาแบบออนไลน์มา แก้ปัญหาด้าน
การศกึษาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวจะประสบผลส�าเร็จได้ต้องอาศยัความพร้อมของ
หลายปัจจยัมาเป็นตัวขับเคลือ่น ได้แก่ ความพร้อมของผูส้อน ความพร้อมของผูเ้รยีน 
บริบทของเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
ระบบเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวดัผลประเมนิผลสมัฤทธิข์องการเรยีน 

2.  สภาพการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมนกัศึกษามคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดับมาก โดยด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ข้อดีของการเรียนออนไลน์ และ
ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านเนือ้หาและสือ่การสอน และนกัศกึษามคีวามต้องการ
กลับสู่วิธีการเรียนการสอนแบบเดิม (การเรียนในห้องเรียน) ภายหลังสถานการณ์ 
COVID-19 คลี่คลาย ไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนออนไลน์ 100% ทั้งนี้  
แม้ผลการศึกษาจะอยู่ในระดับมากแต่เมื่อพิจารณาผู้เรียนก็ยังมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ในแบบออนไลน์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ผู้สอนต้องมี
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การจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหลายด้าน แม้ปัญหาอาจจะเกิดกับผู้เรียน
ส่วนน้อย เช่น ความไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนอย่าง Smart Phone /
คอมพิวเตอร์ หรือการเข้าถึงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ตาม ซึ่งผลการศึกษาของ 
ธรรมรัตน์ แซ่ตัน (2564 : 24-37) จากการวิจัย เรื่อง ความพร้อมต่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แสดงให้เห็นถึง 
ความพร้อมในหลายประเด็นที่นักศึกษามีต่อการเรียนการสอนดังกล่าวในระดับ 
ปานกลาง ทั้งความพร้อมในด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อินเทอร์เน็ตและ/หรือสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)) ที่นักศึกษา 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน และยังได้น�าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการ
เรียนแบบออนไลน์หากกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคะแนน
ความคิดเห็นของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเรียนแบบออนไลน์น้อย 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากเป็นไปได้นักศึกษาอยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ
มากกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2561) กล่าวถึง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านอารมณ์ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมและรูปแบบ รวมถึงสไตล์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในส่วนของกระบวนการ
ด้านสารสนเทศที่ส ่งผลการเรียนการสอนโดยท่ีผู ้สอนและผู ้เรียนต้องสร้าง
กระบวนการผ่านทางเทคโนสารสนเทศเพื่อให้เกิดมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนใน
สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์เฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเรียนรู้ สภาพ
แวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ  
การจัดกิจกรรมทางการเรียนที่ส่งผลต่อการสร้างความรู้ความจ�าท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว นอกจากนี้ พัชราภรณ์ ดวงชื่น (2563) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหม่ตามล�าดับความส�าคญัใหม่ โดยสรปุ ถ้าหากโรค COVID-19 ยงัระบาด
อย่างต่อเนื่อง เราจ�าเป็นต้องปรับการลงทุนในสถานศึกษา เช่น การลงทุนในเรื่อง 
ของการพัฒนาการปรับระบบการท�างาน พิจารณาหลักส�าคัญของการปรับการ
ท�างานในระบบการศึกษา ไปสู่แบบแผนในการสร้างการเรียนรู้และการอยู่รอดใหม่
ในปัจจุบัน โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการ
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มีงานท�าในบริบทใหม่ ปรับวิธีการท�างานด้วยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงใน
ภาคการผลิต บริการ นวัตกรรม และเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด 
ประสบการณ์ และกระบวนการท�างานสอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่
ในรูปแบบของธุรกิจใหม่ (New Business Model) ที่ท�าให้การศึกษามีความหมาย
และศกัยภาพทีจ่ะเชือ่มโยงกบัแหล่งงาน การพฒันาทกัษะ ประสบการณ์ และความรู้
ของบคุคล การเปลีย่นแปลงน้ีคือความเคลือ่นไหวใหม่จะช่วยขจดัการปิดกัน้ศกัยภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนที่ท�างานในองค์กรด้วยกัน

3. นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ชั้นปี สถานที่พักอาศัย และประสบการณ์การ
เรียนออนไลน์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนออนไลน์ 
แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันความคิดเห็นต่อ
สภาพการเรียนการสอนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเมือ่ท�าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพร้อมของนกัศกึษาส�าหรบั
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) พบว่า ทุกด้านมีความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วไลพรรณ  
อาจารีวัฒนา และ ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ (2563) ได้ศึกษาสภาพการจัดการ
เรยีนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด เชือ้ไวรสัโคโรนาของนกัศกึษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา 
ที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาแตกต่างกัน ท้ังนี้
เพราะนักศกึษาแต่ละคนมสีถานภาพส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนัท�าให้แต่ละคนมคีวาม
พร้อมในด้านการเรียนออนไลน์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
ในการเข้าถงึสือ่การสอนออนไลน์ ความพร้อมของอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเรยีน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยปราศจากการช่วยเหลอืจากเพือ่นร่วมห้องเหมอืนเช่นท่ีนัง่เรยีน
ในห้องเรียนตามสภาพการณ์ปกติ ในขณะที่ สิริพร อินทสนธิ (2563) ได้สัมภาษณ์ 
นักศึกษาในชั้นเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ทุกคนเห็นว่าการเรียนการสอน
ออนไลน์เหมาะกับช่วงสถานการณ์โควดิ แต่ทกุคนเลอืกทีจ่ะมาเรยีนในช้ันเรยีน เพือ่
ทีจ่ะได้มกีารปฏสิมัพนัธ์กนัทัง้ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ซึง่การ
เรียนการสอนออนไลน์เหมาะกบัวชิาเน้ือหาทฤษฎ ีแต่ในรายวชิาปฏบัิตกิารจ�าเป็นที่
จะต้องมีอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ ในระดับหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะ 
1.  มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคระบาด 

ที่อาจมีความยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์

2. ควรมกีารเลอืกเน้ือหาและออกแบบสือ่ทีใ่ช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนให้
มีความเหมาะสมกับรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์ เนื่องจากการจัดเนื้อหา สื่อการสอน และเวลา ลักษณะเดียวกับการเรียน
ในชั้นเรียนอาจไม่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีเท่าที่ควร

3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติกับการเรียนแบบออนไลน์

4.  ควรมีการศึกษาประเมินความต้องการจ�าเป็นรองรับกรณีสถานการณ์
โรคระบาดที่อาจมีความยืดเยื้อและต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลของนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการท่องเที่ยว ศึกษาปัจจัยด้าน 
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยนี้เป็นแบบปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการ 
ท่องเที่ยวที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัใช้สถติพิรรณนาในการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  
20-29 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั
เอกชน และมีรายได้อยู่ในระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีประสบการณ์ 
การขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว 5 ปีขึ้นไป ใช้รถจักรยานยนต์ประเภท 
TOURING MOTORCYCLE มขีนาดเครือ่งยนต์ของรถจักรยานยนต์ 301 cc - 400 cc 
และใช้แบรนด์รถจักรยานยนต์ Honda ผลการศึกษาด้านปัจจัยพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในวันหยุด เดินทาง 
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยว 

1, 2 อาจารย์ สาขาวิชาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 E-mail: chaiwut.c@rmutp.ac.th
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ต่อคร้ังเพียง 1 วนั มีรปูแบบการเดินทางแบบหมูค่ณะ หรอืแบบคาราวาน ใช้จ่ายเงนิ 
ในการเดินทางท่องเท่ียวไม่เกิน 1,000 บาท เลือกท่องเท่ียวในภาคตะวันตก และ 
มีการใช้ความเร็วในการขับขี่ระหว่าง 51-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป ควรท�าการศึกษาในเรื่องการป้องกัน
อบุตัเิหตจุากการท่องเทีย่วโดยรถจักรยานยนต์ เนือ่งจากรถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงหากเกิดอุบัติเหตุ 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรม รถจักรยานยนต์ การท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์
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Motorcycle Tourism Behavior: 
A Case Study of Motorcyclists in Bangkok

Chaiwut chairerk1* Baifern Wongbuangam2 and Jakchai Yimngam3 

Abstract

This study, Motorcycle Tourism Behavior: A Case Study of Motorcyc-
lists in Bangkok, aims to study personal factors of motorcyclists in tourism,  
to study the factors of motorcycling used in touring. And to study motorcycle 
tourism behavior of motorcycle users residing in Bangkok.

The research employed a quantitative research. The research  
sample consistes of 400 Motorcyclists in tourism, residing in Bangkok. The  
research instrument was a questionnaire with five-level Likert scale. The data  
was described by frequency, percentage and standard deviation.

Most participants were male, age between 20-29 years old, had  
obtained a bachelor degree, company employee, monthly income in the 
range of 10,001-20,000 baht, 5 years or more experience of driving motor-
cycles for tourism. The TOURING MOTORCYCEES used were Honda with 
the engine size of 301 cc - 400 cc. The study in tourism behavior factors 
revealed that tourists travel on a vacation during the months of November 
to December, one day trip, travel in a group or a caravan, spend not more 
than 1,000 baht per trip, travel in the west of Thailand and drive at a speed 
between 51 - 100 km / h.

1, 2 Lecturer, Division of Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon 

3 Lecturer, Division of English for International Communication, Faculty of Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
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This research result suggested that in stuying that Motocycle  
Tourism Behavior, the prerention of accidmts from motorcycle tourism 
should be carried because a motocycle is a high risk vehicle in causing  
a damaged accident.

Keywords:  Behavior, Motorcycle, Motorcycle Tourism
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บทน�า 
รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ถือได้ว่าเป็นพาหนะที่มีความเหมาะสม 

กับการจราจรในเมืองใหญ่ของประเทศไทยเป็นอย่างสูง เนื่องด้วยสภาพการจราจร
ที่ติดขัด จนมีการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสถิติรถติดมากเป็น 
อันดับ 1 ของโลกในปี พ.ศ. 2561 และนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มี
สถติริถตดิมากเป็นอบัดับ 1 ในเอเชยี และอนัดับ 11 ของโลกอกีด้วย ดงันัน้ประชากร 
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจึงเลือกที่จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการ
เดินทาง กรมการขนส่งทางบก (2562) ได้มีการส�ารวจจ�านวนรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนรถจักรยานยนต์จ�านวน 20,709,434 คัน 
และเฉพาะเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร มจี�านวนรถจักรยานยนต์มากถึง 3,707,639 
คัน ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศไทย

นอกจากการน�ารถจักรยานยนต์มาใช้เพื่อการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน
แล้วนั้น ปัจจุบันพบว่ายังมีการน�ารถจักรยานยนต์มาใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง 
ท่องเทีย่วอกีเป็นจ�านวนไม่น้อย เนือ่งด้วยเหตุผลด้านการจราจร ความสะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายที่ถือว่าประหยัดกว่าพาหนะชนิดอื่น การเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเทีย่ว รวมไปถงึความท้าทายในการขบัขีแ่ละการได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ด้าน
การท่องเที่ยวอีกด้วย

การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมในอนัดบัต้น ๆ  ทีส่ร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศไทย
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2561) 
ข้อมลูจาก ศนูย์ข้อมลูสารสนเทศเพือ่การท่องเทีย่วของประเทศไทย ระบวุ่าในปี พ.ศ. 
2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ�านวน 2.7 ล้านล้านบาท เนื่องด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายครบครัน  
มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภูมิประเทศที่งดงาม และรวมไปถึง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่เพียบพร้อม 

ด้วยเหตุผลขั้นต้นจากความพร้อมทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน 
ทกุ ๆ  ด้าน ประกอบกบัในปัจจบุนัมนีกัท่องเทีย่วจ�านวนไม่น้อยทีส่นใจกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วโดยมรีถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดนิทางดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเท่ียวโดยศึกษา 
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ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ในจังหวดักรงุเทพมหานครซึง่มจี�านวนมากทีส่ดุในประเทศไทย 
เพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรม ลักษณะการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว 
โดยสามารถน�าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวให ้
เหมาะสมมากทีส่ดุ หรอืน�าผลการศึกษาไปแสวงหาแนวทางการป้องกนัอบัุตเิหตจุาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ในการท่องเที่ยวที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
2.  เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ในการเดนิทางท่องเทีย่วของ

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์ที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิด
จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า  

เกบ็ข้อมลูภาคสนาม และการส�ารวจภาคสนาม ผูว้จิยัจงึก�าหนดกรอบแนวคดิในการ
วิจัยของเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดย

รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยศึกษาผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบปริมาณ เพื่อให้ผลการ
ศึกษาตรงประเด็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างถูกต้องท่ีสุด ผู้วิจัย
ได้ออกแบบงานวิจัยเอาไว้ ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากร ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ในการท่องเที่ยวที่พ�านักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนท่ีแน่ชัด  
ทัง้ทีเ่ดนิทางแบบเดีย่ว และเดนิทางเป็นกลุม่คาราวานด้วยรถจกัรยานยนต์ ซึง่ไม่ทราบ 
จ�านวนที่แน่นอน

นักท่องเที่ยว

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ

- รายได้

ปัจจัยด้านรถจักรยานยนต์

- ประสบการณ์การใช้จักรยานยนต์

  เพื่อการท่องเที่ยว

- ประเภทจักรยานยนต์ที่ใช้

- ขนาดก�าลังเครื่องยนต์

- แบรนด์ของรถจักรยานยนต์

ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวโดย

รถจักรยานยนต์

- วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว

- ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว

- ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยว

- รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

- จุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยว

- ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์

- ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์: 

กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร
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 1.2  กลุม่ตัวอย่าง เนือ่งจากไม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูวิ้จยั
จึงใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953)

n =
d2

P (1 - P)Z2

n =
0.052

(0.05)(1-0.5)1.962

โดย 
n  คือ จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P  คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มเท่ากับ 0.05
Z  คือ  ระดับความมั่นใจที่ 0.05 เท่ากับ 1.96 
  (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
d  คือ  ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าจากสูตรดังกล่าว

    = 384.16
 
ได้จ�านวนประชากร 384 คน โดยมีระดับความมั่นใจ ร้อยละ 5 และระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงก�าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 400 คน

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส�ารวจ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยศึกษาผู้ขับขี่ 
รถจกัรยานยนต์ในจงัหวดักรงุเทพมหานครโดยผูว้จัิยได้ศึกษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบไปด้วยค�าถามเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
โดยท�าการแบ่งข้อค�าถามเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านรถจักรยานยนต์ที่ใช้ 
ประกอบไปด้วย ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ประเภท
รถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ ขนาดก�าลงัเครือ่งยนต์ของรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 
และแบรนด์ของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการท่องเที่ยวโดย 
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวระยะเวลาเดินทางท่องเท่ียว รูปแบบในการเดิน
ทางท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว จุดหมายปลายทางในการ
เดินทางท่องเที่ยว และความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามนั้นก่อนน�าไปใช้ถามกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการศึกษา ผู้ศึกษาได้ท�าการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือ (Validity) และ
การตรวจสอบความน่าจะเป็นของเครื่องมือ (Reliability) ดังนี้

 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยผู้ท�าการศึกษาได้น�า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา และภาษาที่ใช้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา

 3.2 หาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content validity) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตร

 IOC =  
 เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อความกับประเด็น 

      หลักที่ศึกษา
   ƩR แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

      ทั้งหมด
    N แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วน�าผลคะแนนทีไ่ด้จากผูเ้ชีย่วชาญมาค�านวณหาค่า IOC ตามสตูรเกณฑ์

N
ƩR
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  3.2.1 ข้อค�าถามทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 มค่ีาความเทีย่งตรง 
ใช้ได้

  3.2.2 ข้อค�าถามท่ีมีค่า IOC ต�่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยังใช ้
ไม่ได้ โดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 มาใช้เป็นข้อค�าถาม
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถาม
ทกุข้อทีส่ร้างข้ึนมคีวามเทีย่งตรงของเนือ้หา ครอบคลมุในแต่ละด้าน และครอบคลมุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
เท่ากับ 0.94

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว ไปด�าเนินการทดสอบกับ 
นักท่องเที่ยวที่ใช้รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 ท่าน 
แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สมัประสิทธิแ์อลฟา ตามวธีิของครอนบรคั Cronbach (1953) โดยมผีลรวมค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.86

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เม่ือได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา และ

โครงสร้างค�าถามเรยีบร้อยแล้วผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามลงสนามวจิยัเพือ่เกบ็ข้อมลู
มาใช้วเิคราะห์ โดยท�าการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
มีรายละเอียด ดังนี้

 4.1 ขอความร่วมมือกับเจ้าของสถานท่ีท่ีก�าหนดไว้ในการเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ให้บริการสถานีบริการน�้ามันท่ีตั้งอยู่ในเส้นทางหลักก่อน
ออกจากกรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 แห่ง และขอความร่วมมือไปยังชมรม กลุ่ม  
รถจักรยานยนต์ที่เป็นเป้าหมายเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล

 4.2 ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบเอกสาร และในรปูแบบออนไลน์ 
ตามเป้าหมายและสถานที่ที่ก�าหนดไว้

 4.3 น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน  
เพ่ือให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้องสมบรูณ์ ซึง่จะได้น�าไปใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูต่อไป

 4.4 น�าแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เพื่อ
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หาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเท่ียวโดยศึกษาผู้ขับข่ี 
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมลูทีร่วบรวมได้ทัง้หมดผูว้จัิยน�ามาตรวจสอบความสมบรูณ์เพือ่ประมวล

ผลข้อมลูทางสถติ ิโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูใช้การวเิคราะห์ข้อมลู ดงันี้
 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลปัจจัย

ด้านรถจักรยานยนต์ที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์การใช้รถ
จกัรยานยนต์เพือ่การท่องเทีย่ว ประเภทรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ ขนาดก�าลงัเครือ่งยนต์
ของรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว และแบรนด์ของรถจกัรยานยนต์ท่ีใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยว

 5.2 วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัด้านการท่องเทีย่วโดยรถจกัรยานยนต์ 
8 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการเดินทาง 
ท่องเทีย่วระยะเวลาเดนิทางท่องเทีย่ว รปูแบบในการเดนิทางท่องเทีย่ว งบประมาณ 
ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยว ความเร็ว
ในการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ และความรูใ้นการขับขีร่ถจกัรยานยนต์ทีถ่กูต้อง โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จ�าแนก
ตามปัจจัยด้านต่าง ๆ

 การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม พิจารณาจาก
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ซึ่งจัดขึ้น โดยให้คะแนนระดับความต้องการที่มีต่อ
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80  
 หมายถึง ปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด
 คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  
 หมายถึง ปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับน้อย
 คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  
 หมายถึง ปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  
 หมายถึง ปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับมาก
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คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00  
หมายถึง ปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยปริมาณ เพื่อให้ผลการ
ศึกษาตรงประเด็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างถูกต้องท่ีสุด การ 
น�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้นี้  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน�าเสนอโดยเรียงล�าดับเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว

จากผลส�ารวจพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ  
20-29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพมีรายได้อยู่ 
ในระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 

ภาพที่ 3 ปัจจัยด้านรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
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2.  ปัจจัยด้านรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ผลการส�ารวจพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์การขับขี่

รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว 5 ปีขึ้นไป นิยมใช้รถจักรยานยนต์ประเภท  
TOURING MOTORCYCLE ในการท่องเทีย่ว มขีนาดเครือ่งยนต์ของรถจกัรยานยนต์ 
301 cc - 400 cc และนิยมใช้แบรนด์รถจักรยานยนต์ Honda เป็นส่วนใหญ่

3.  ปัจจัยพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์
ผลส�ารวจปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา 

ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ในกรงุเทพมหานคร พบว่า นกัท่องเทีย่วกลุม่ตวัอย่างเดนิทาง 
ท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนในวันหยุด มีช่วงเวลาหลักในการ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือน
ธันวาคม โดยใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยวต่อครั้งเพียง 1 วัน ในการท่องเที่ยวโดยใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักนั้น มักมีรูปแบบการเดินทางแบบหมู่คณะ หรือ
แบบคาราวาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท  
จดุหมายปลายทางทีเ่ลอืกท่องเทีย่ว คือ สถานทีท่่องเท่ียวในภาคตะวนัตก และมกีาร
ใช้ความเรว็ในการขบัขีร่ถจักรยานยนต์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่อยูท่ี ่51 - 100 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นหลัก

สรุปและอภิปรายผล 
1.  ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว
ด้วยการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์นัน้ถอืได้ว่าเป็นกิจกรรม Adventure ซึง่ด้วย

ลกัษณะของการขบัขี ่และลกัษณะของรถจกัรยานยนต์โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์ที่
เหมาะสมส�าหรับการท่องเทีย่วทีม่ขีนาดเคร่ืองยนต์สงู มนี�า้หนกัมาก และขนาดใหญ่ 
ท�าให้ไม่เหมาะสมกับสรีระโดยธรรมชาติของผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิง ดังนั้นการท่องเที่ยว 
ในรูปแบบนี้ จึงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชยัวฒิุ ชยัฤกษ์ (2562) ท่ีได้ศกึษาเรือ่ง ศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียวโดยมอเตอร์ไซค์ของจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
ที่ท่องเที่ยวโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลัก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และยังมี
ความสอดคล้องกับผลการศกึษาของ พนัฤทธิ ์กลุเลศิประเสรฐิ (2547) ทีศ่กึษาเรือ่ง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ที่พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

นอกจากนี้ในปัจจุบัน รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เป็นพาหนะที่ได้รับ
ความนิยมสูงมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการแข่งกันในเรื่องการส่งเสริมการตลาด หรือ
แม้กระทั่งราคาที่จับต้องได้ ไม่สูงมากจนเกินไป อีกทั้งมีการปล่อยเช่าซื้อในเงื่อนไข 
ที่ไม่ซับซ้อนและไม่เข้มงวดมากนัก ท�าให้ในปัจจุบัน นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ไม่สูง 
มากนักก็สามารถเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้

2.  ปัจจัยด้านรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
โดยส่วนใหญ่พบว่านักท่องเที่ยวท่ีใช้รถจักรยานยนต์ในการท่องเที่ยวนั้น 

มีประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยว 5 ปีขึ้นไป เนื่องจาก 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวดักรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคยีงนัน้ มสีถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย หลากหลายรปูแบบ และการจราจรในกรงุเทพมหานคร
ก็ท�าให้การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกที่ดี ประหยัดเวลาในการ 
เดินทาง ทั้งนี้จากการสอบถามและสังเกตุ พบว่านักท่องเท่ียวที่ใช้รถจักรยานยนต์
เป็นพาหนะหลักนั้น มักจะมีการขับขี่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง
สั้น ๆ มาเป็นเวลานานจนเกิดความช�านาญก่อนท่ีจะขับข่ีรถจักรยานยนต์เดินทาง
ท่องเที่ยวในเส้นทางที่ไกลออกไป เช่น จังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น 

โดยรถจักรยานยนต์ประเภท TOURING MOTORCYCLE จะเป็นรถ
จักรยานยนต์ที่เหมาะสมในการใช้งานเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการออกแบบให้เหมาะสมกับการขับขี่ในระยะทางไกล ๆ และเหมาะกับ 
หลาย ๆ สภาพพื้นผิวจราจร เช่น 

1. มกีารออกแบบท่าน่ังในการขบัขีแ่บบหลงัตรง ท�าให้ผูข้บัขีไ่ม่เกิดอาการ
เมื่อย 

2.  มีการออกแบบตามหลักพลศาสตร์ให้ลดการปะทะของแรงลมใน
ระหว่างการขับขี่ ส่งผลให้ลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

3.  มีการออกแบบให้สามารถบรรทุกสัมภาระได้โดยสะดวก
4.  มีการออกแบบระบบลดแรงกระแทกจากพื้นผิวจราจรเป็นพิเศษ
5. มีการออกแบบความจุของถังบรรจุน�้ามันให้จุได้มากเพื่อความสะดวก

ในการเดินทางระยะทางไกล
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ผลการศึกษาดังกล่าว ขัดแย้งกับผลการศึกษาวิจัยของ ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ 
(2562) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ศักยภาพทางการท่องเท่ียวโดยมอเตอร์ไซค์ของจังหวัด
กาญจนบุรี ที่พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกใช้รถจักรยานยนต์ประเภท NAKED  
MOTORCYCLE เป็นหลัก โดยอาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่ท�าการศึกษาวิจัยแตกต่าง
กัน ทั้งในปี พ.ศ. 2563 นั้น บริษัทที่จัดจ�าหน่ายมอเตอร์ไซค์หลายบริษัท ได้เปิดตัว
รถจักรยานยนต์ประเภท TOURING MOTORCYCLE หลายรุ่นต่างกันไป จึงส่งผล
ให้รถจักรยานยนต์ประเภทดังกล่าว ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์นั้น ขนาดเคร่ืองยนต์ของ 
รถจักรยานยนต์ถือเป็นเร่ืองส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะท้ังนี้ขนาดของเครื่องยนต์จะ
ส่งผลโดยตรงกับแรงบิด อัตราเร่งของรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงมีความสัมพันธ์กับ
ความเรว็ในการเดนิทางอกีด้วย โดยรถจกัรยานยนต์ทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์ที ่301 cc - 
400 cc เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากขนาดเครื่องยนต์ดังกล่าว  
ไม่น้อยจนเกินไป และไม่มากจนเกินไป และรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเครื่องยนต ์
ข้างต้นนี้ จะมีราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ในประเทศไทยรถจักรยานยนต์ในกลุ่มนี้
จะมียี่ห้อ หลายรูปแบบ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูง ยี่ห้อ Honda เป็น
ยีห้่อทีไ่ด้รับความนยิมสงูทีส่ดุ ด้วยเหตุผลด้านคณุภาพของรถจกัรยานยนต์ คณุภาพ
ของศูนย์บริการที่มากมาย ครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาของอะไหล่ และราคาของ 
รถจักรยานยนต์ที่ไม่สูงมากจนเกินไป การบ�ารุงรักษาที่ท�าได้ไม่ยาก เป็นต้น ทั้งนี ้
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda นั้น เริ่มมีการจัดจ�าหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2507 มาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้ได้รับความนิยมและความเช่ือถือจากผู้ใช้รถ
จกัรยานยนต์เป็นอย่างมาก ซึง่ตรงกบัผลการศกึษาของ สมชัย อดุมมงคลกลู (2549) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามากที่สุด

3.  ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์
การท่องเทีย่ว เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ได้จากหลายวตัถปุระสงค์ด้วยกัน เช่น 
1.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน 
2.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
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3.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา 
4.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
5.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อกีฬาและความบันเทิง 
6.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง 
7.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
8.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก 
9.  เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
10. เดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ 
ทัง้นี ้ในความเป็นจรงินัน้ การท่องเทีย่วล้วนเป็นการเดนิทางเพือ่การพกัผ่อน 

เป็นหลักแทบทั้งสิ้น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะก็เช่นกัน  
โดยจากการศึกษาพบว่า เหตุผลหลักที่เดินทางท่องเที่ยวนั้น ก็คือเพื่อความต้องการ
การพักผ่อนนั่นเอง 

ในแต่ละฤดูกาล พบว่าฤดูที่เหมาะสมกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์เพื่อ
การท่องเที่ยวมากที่สุดนั้น คือ ฤดูหนาว โดยผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเลือกเดินทางท่องเท่ียวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน -
เดือนธันวาคม มากท่ีสุด ในช่วงเวลาดังกล่าว อากาศเฉลี่ยของประเทศไทยจะอยู่
ที่ 18-25 องศาเซลเซียส ซึ่งในการขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง  
ดงัน้ันนักท่องเทีย่วท่ีใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะมกัเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วในช่วง
ทีอ่ากาศหนาวมากทีส่ดุ ซึง่กค็อื เดือนพฤศจกิายน - เดอืนธนัวาคม นัน่เอง ประกอบ
กับในช่วงปลายปี หลาย ๆ  บริษัทจะท�าการจ่ายโบนสัให้กบัพนกังานของตนเอง กลุม่ 
นักท่องเที่ยวบางส่วนจึงเลือกที่จะใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีตนเอง
ต้องการ ในการท่องเทีย่วแต่ละครัง้นัน้ ความปลอดภยัถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ดุ ดงันัน้
หลาย ๆ คนจึงมีการชักชวนกลุ่มเพื่อนให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางท่องเที่ยวไป 
ด้วยกัน ซ่ึงในการเดินทางเป็นหมู่คณะจะมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทาง 
ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว ในการเดินทางแบบหมู่คณะ จะมีรูปแบบการจัดขบวนในการ
ขับขี่ที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักการขับขี่ นอกจากนี้จะมีมาแชลคอยดูแล พร้อม
ทั้งมีรถเซอร์วิสเดินทางร่วมไปด้วย 
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การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์นั้น มีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าการเดินทาง
ด้วยพาหนะแบบอื่นค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง
ในการเดินทาง ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงิน
มากจนเกินความจ�าเป็น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะ มีการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแค่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่อ
ทริปเท่าน้ันเอง ซึง่ผลการศึกษายงัพบอกีว่า ส่วนใหญ่มกัเลอืกเดนิทางท่องเท่ียวแบบ  
1 วัน เน่ืองจากสามารถเดินทางในวันสุดสัปดาห์ได้โดยไม่ต้องท�าการลางานเพื่อ 
ท่องเที่ยว ดังนั้นในเมื่อนักท่องเที่ยวมีเวลาสั้น ๆ และต้องการใช้งบประมาณไม่มาก 
จึงเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมาก
นัก ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเป็น
อย่างยิง่ เน่ืองจากระยะทางทีไ่ม่ไกลมากจนเกนิไป มสีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 
มีเส้นทางการขับขี่ที่ท้าทายและสวยงาม เป็นต้น ซ่ึงในการเดินทางท่องเท่ียวโดย 
รถจักรยานยนต์นั้น เส้นทางการเดินทางถือเป็นส่วนส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวในระดับสูงเลยทีเดียว 

ในการขบัขีร่ถจักรยานยนต์บนทางหลวงนัน้ จะมกีารระบใุนกฎหมายจราจร
ไว้อย่างชดัเจนในเรือ่งของความเรว็ทีส่ามารถใช้ได้ คอื ไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อชัว่โมง
ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์ทีม่ขีนาดเคร่ืองยนต์ต�า่กว่า 400 cc และ ไม่เกนิ 100 กโิลเมตร 
ต่อช่ัวโมงส�าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 400 cc โดยจากผล 
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเลือกใช้รถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง  
ที่ 301 cc - 400 cc ดังนั้นจึงสอดคล้องกับผลการศึกษาในเรื่องความเร็วที่ใช้ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวที่ 51-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็ว 
ดังกล่าวถือเป็นความเร็วที่เหมาะสมกับการเดินทางอย่างปลอดภัยมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการศึกษาในมิติการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ท่องเทีย่วโดยรถจกัรยานยนต์ เนือ่งจากรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะทีก่่อให้เกดิความ
เสียหายสูงหากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถน�าผลการศึกษามาร่วมเป็นแนวทางในการ 
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์ได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน�้าผัก
และผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

มานิสา ค�าวิไล1* และ ฉันทนา ปาปัดถา2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง 
การตลาดของน�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ีแบบสกดัเยน็ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
(2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 269 
คน และสถติทิีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ 
น�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.30 (2) การเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรีย์แบบสกดัเยน็ของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 และ (3) ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด โดย
มอี�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 6.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู เท่ากบั 0.556  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.598 ค่าคงที่ของสมการ 
พยากรณ์ เท่ากับ 1.741 จึงพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 

1 เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ USO NET โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล�าตะคอง 5 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
 E-mail: miss-1989@Outlook.com
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ตัดสินใจซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อธิบาย 
เป็นสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานเขียนได้ดังนี้

สมการพยากรณ์คะแนนดิบ
Y = 1.741 + 0.140(X3)* + 0.177(X4)*
สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน
Z = 0.201(X3)* + 0.264(X4)*

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ น�้าผักและผลไม้ อินทรีย์แบบ 
  สกัดเย็น 
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Marketing Mix Factors Influencing the Purchasing 
Decision of Customers to Buy Organic Fruit and 

Vegetable Juice in Bangkok
Manisa Khamvilai1* and Chantana Papattha2

Abstract

The purposes of this research were 1) to study marketing mix factors 

of organic fruit and vegetable of customers in Bangkok, 2) to study purchasing 

decision of customers to buy organic fruit and vegetable of customers in  

Bangkok, and 3) to study marketing mix factors influence the purchasing  

decision of customers to buy organic fruit and vegetable of customers 

in Bangkok. The research was through conducting survey samples to 269  

peoples by online questionnaire. Data analysis employed frequency, percentage, 

average and standard deviation, and enter multiple regression. The research 

found that: the marketing mix factors of organic fruit and vegetable of customers 

in Bangkok was modulate level (x = 3.30). Selection of organic fruit and  

vegetable of customers in Bangkok was modulate level (x = 3.34). Marketing 

mix factors influence the purchasing decision of customers to buy organic 

fruit and vegetable of customers in Bangkok including place and Promotion 

with multiple correlation coefficient of 0.556. This set of predictors is able 

to forecast the quality of life of the elderly by 6.01 percent of accuracy 

with the standard error of prediction of 0.598 and the constant of 1.741. 

The regression equation of Marketing Mix Factors Influencing the Purchasing 

1 Officer, USO NET of Nikhomsangtonenglamtakhong 5 School 
2  Assistant Professor, Division of Multimedia Technology, Faculty of Mass Communication 

Technology Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
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Decision of Customers to Buy Organic Fruit and Vegetable Juice in Bangkok 

explained in row and standard scores were as follows:

Row score:

Y = 1.741 + 0.140(X3)* + 0.177(X4)*

Standard score:

Z = 0.201(X3)* + 0.264(X4)*

Keywords: Marketing Mix, Decision Making, Organic Fruit and Vegetable Juice
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บทน�า
เน่ืองจากในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น การใช้ชีวิตแบบคน

ใหม่สมัยใหม่ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
รวมถงึ หลายคนในปัจจบุนัไม่มเีวลาดแูลสขุภาพตวัเอง ส่งผลร่างกายขาดสมดลุของ
สารอาหารซึ่งการบริโภคผักและผลไม้น้อยเกินไปเป็นสาเหตุของการเกิดโรคท่ีไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจในหลอดเลือดและโรค
มะเร็ง โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน จากสถานการณ์
ดังกล่าวน้ีท�าให้ผู้บริโภคหลายคนในปัจจุบันเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการดูแล
สุขภาพของตนเองกันมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ออกมา 
รณรงค์ให้ผู้บริโภคคนไทยด่ืมน�้าผักผลไม้เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น มีกิจกรรมต่าง ๆ 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้ผลิตน�้าผักผลไม้เพื่อสุขภาพยังจัดโครงการส่งเสริม
และประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยด่ืมน�า้ผลไม้เพือ่สขุภาพและจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย
อย่างหลากหลาย น�า้ผกัและผลไม้พร้อมด่ืมระดับพรเีมีย่ม (น�า้ผกัและผลไม้พร้อมดืม่ 
100%) นั้นมีมูลค่าตลาดที่สูงมากกว่าทุก ๆ ตลาดและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที ่
รับประทานและหันมานิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งน�้าผักและผลไม้พร้อม
ดื่มระดับพรีเมี่ยมก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งคาดว่าจะส่งผลท�าให้ 
อัตราการขยายตัวของการบริโภคน�้าผักและผลไม้พร้อมด่ืมระดับพรีเม่ียมยังคงม ี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง มักค�านึงถึงคุณภาพและส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา และค่อนข้างมีความภักดีในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง จึงเป็น
ปัจจยัส�าคญัทีส่นบัสนนุให้ตลาดน�า้ผลไม้แท้ 100% มอีตัราเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 12.9 
ต่อปี (ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัตลาดน�า้ผลไม้พร้อมด่ืม, 2563 : ออนไลน์) ผลติภณัฑ์น�า้ผกั 
และผลไม้พร้อมดื่มระดับพรีเมี่ยมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคระดับ
บนทีต้่องการดืม่น�า้ผกัและผลไม้เพือ่สขุภาพทีแ่ท้จรงิ (อรณุโรจน์ เอกพณชิย์, 2558)

การดื่มน�้าผักและผลไม้สดประโยชน์ส�าคัญที่สุด คือ ปริมาณและความ 
หลากหลายของวติามนิ เกลอืแร่ โฟโทนวิเทรยีนส์ (Phytonutrients) หรอืสารส�าคญั 
ทีม่ใีนพชืและเอนไซม์ในผกั ผลไม้ การดืม่น�า้ผกัและผลไม้สกดัเยน็ นัน้ดกีว่าการบรโิภค
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ผักและผลไม้โดยตรงถึง 4 เท่า เนื่องจากใช้เวลาดูดซึมเพียง 15 นาที ในขณะที่การ
บริโภคผักและผลไม้โดยตรงนัน้ใช้เวลาดูดซึมถงึ 4 ชัว่โมงและการป่ันช่วยแยกกากใย 
อาหารที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ออกไปท�าให้สารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าและ
ปริมาณมากกว่า นอกจากนี้การคั้นยังช่วยสกัดสารอาหารส�าคัญจากเมล็ดและใย
ของผักผลไม้หลายชนิดออกมาได้ด้วย (ไดเรน กาลา, 2553) ดังนั้นผู้บริโภคเริ่มหัน
มาให้ความส�าคัญกบัคุณค่าทางโภชนาการสขุอนามยัและความปลอดภัยของอาหารท่ี 
รบัประทานซึง่น�า้ผกัและผลไม้พร้อมด่ืมระดับพรเีมีย่มกเ็ป็นทางเลอืกหนึง่ท�าให้น�า้ผกั 
และผลไม้อินทรีย์สกัดเย็นเป็นอีกตัวเลือกที่เหมาะสมกับผู้บริโภคท่ีให้ความส�าคัญ 
กบัสขุอนามยัและความปลอดภยั เพราะน�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ีผลติจากผกัและผลไม้ 
ทีไ่ม่มสีารเคมตีกค้างมาแปรรปูโดยการผ่านเครือ่งสกดัเยน็ซึง่จะใช้ความเรว็รอบต�า่ใน
การสกดัน�า้ผักและผลไม้ (ส่วนใหญ่ประมาณ 45-100 รอบต่อนาท)ี ไม่เกดิความร้อน 
จากนั้นจึงบรรจุขวด แช่ตู้เย็นทันทีที่อุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียส จากกระบวนการ
ดังกล่าวท�าให้น�้าผักและผลไม้ที่ได้ปลอดสารพิษ และสามารถสกัดและรักษาคุณค่า
สารอาหารและเอนไซม์ที่มีชีวิตได้มากกว่า 4-5 เท่า 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยการเลือกซ้ือน�้าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน�้าผักและ
ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นและสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์และน�า
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศกึษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของน�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ี

แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. ศกึษาพฤติกรรมการเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อินทรย์ีแบบสกดัเยน็ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3.  ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้น�า้ผกั

และผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือน�้าผัก

และผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

1.  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบไม่ทราบค่าประชากร แต่เมือ่
ค�านวณ โดยก�าหนดค่าความคลาดเคลือ่นที ่±10 ท�าให้ได้กลุม่ตวัอย่างข้ันต�า่ 100 คน 
ท�าการศกึษาจากกลุม่วยัท�างานในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครท่ีมช่ีวงอายรุะหว่าง 21- 60 ปี 
ซึ่งเป็นผู้บริโภค ที่ต้องให้ความสนใจในการเลือกอาหารสุขภาพ แต่เนื่องจากผู้วิจัย
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และเพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีใกล้เคียงความเป็น
จริงและให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจ�านวนทั้งสิ้น 269 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อ 
น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นข้อค�าถามตรวจสอบรายการ 
(Checklist)

ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะข้อค�าถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
(Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะข้อค�าถามแบ่งออกเป็น (Rating scale)  
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

เกณฑ์พิจารณาระดับความต้องการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอ้าน, 2535)

  คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
  1.00-1.50 น้อยที่สุด
  1.51-2.50 น้อย 
   2.51-3.50 ปานกลาง
  3.51-4.50 มาก
  4.51-5.00 มากที่สุด 
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3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยด�าเนินการโดย
น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พิจารณาประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ ผลการวเิคราะห์ค่าความตรงเชิงเนือ้หา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

การทดสอบค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิกีาร
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) โดย
น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากร 
จ�านวน 30 คน ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของ
แบบสอบถาม 0.88 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยวธิกีารแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามออนไลน์

5. สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพยากรณ์ความ
สัมพันธ์ โดยใช้สถิติการถดถอย (Regression)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  

เพศหญิง ร้อยละ 52.79 เพศชาย ร้อยละ 46.84 และเพศทางเลือก ร้อยละ 0.37 
โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 54.89 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อย
ละ 34.57 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดับปรญิญาตร ีร้อยละ 32.34 โดยมรีายได้เฉลีย่ 
15,001-30,000 บาท ร้อยละ 60.60 ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน ร้อยละ 55.76 
และไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 86.25 

2. การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของน�้าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของน�้าผักและผลไม้ 
 อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับความต้องการ

x s.d. ความหมาย

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 3.77 0.97 มาก

 1.1 ความหลากหลายของน�้าผักและผลไม้

อินทรีย์แบบสกัดเย็น

3.76 0.79 มาก

 1.2 คณุภาพของน�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ีแบบ

สกัดเย็น

3.61 0.95 มาก

 1.3  การออกแบบรูปทรง 3.54 1.12 มาก

 1.4  การออกแบบยี่ห้อ 3.49 1.08 ปานกลาง

 1.5  บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ 3.42 1.06 ปานกลาง

 1.6  การรับประกันของของน�้าผักและ

         ผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น

3.30 1.10 ปานกลาง

  1.7 ขนาดและรูปร่างของน�้าผักและผลไม้

  อินทรีย์แบบสกัดเย็น

3.21 1.11 ปานกลาง

2. ราคา (Price) 3.26 1.06 ปานกลาง

 2.1  ราคาสินค้าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.25 1.14 ปานกลาง

 2.2 การลดราคาของน�้าผักและผลไม้

  อินทรีย์แบบสกัดเย็น

3.31 1.21 ปานกลาง

 2.3  การรับรู้ราคาสินค้าของผู้บริโภค 3.18 1.07 ปานกลาง

 2.4  จัดโปรโมชั่น 3.22 1.18 ปานกลาง

 2.5  การสะสมแต้มเพื่อแลกรับน�้าผักฟรี 3.25 1.16 ปานกลาง

3. สถานที่จ�าหน่าย (Place) 3.19 1.22 ปานกลาง

 3.1  ช่องทางการจ�าหน่ายมีหน้าร้าน 3.25 1.06 ปานกลาง

 3.2  ช่องทางการขายออนไลน์ 3.12 1.07 ปานกลาง
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ตารางที่ 1 การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของน�้าผักและผลไม้ 
 อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

จากตารางที ่1 แสดงถงึปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน�า้ผกัและผลไม้ 
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีความจ�าเป็นอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
มีความจ�าเป็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านราคามีความจ�าเป็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.26 ด้านสถานทีจั่ดจ�าหน่ายมคีวามจ�าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 3.19 และด้านส่งเสริมการขายมีความจ�าเป็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.20

3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับความต้องการ

x s.d. ความหมาย

 3.3   สถานที่จ�าหน่ายสินค้าสะดวกต่อการ

  ซื้อขาย

3.12 1.07 ปานกลาง

 3.4  การส่งแบบ Delivery 3.16 1.07 ปานกลาง

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 3.20 1.07 ปานกลาง

 4.1  การโฆษณา 3.13 1.13 ปานกลาง

 4.2  การประชาสัมพันธ์ 3.17 1.11 ปานกลาง

 4.3  การขายตรงมีความประทับใจ 3.15 1.14 ปานกลาง

 4.4  บริการหลังการขายมีความจริงใจ 3.22 1.13 ปานกลาง

 4.5  การส่งเสริมการขายโดยผ่านตัวแทน

  จ�าหน่าย

3.27 1.07 ปานกลาง

ภาพรวม 3.30 1.09 ปานกลาง
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ตารางที่ 2 พฤตกิรรมเกีย่วกบัการเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ี และสกดัเยน็ของ 
 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

การเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ระดับความต้องการ

x s.d. ความหมาย

1.  ความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภค

 น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็น

3.94 0.73 มาก

 1.1 ส�าหรับฉันการซื้อน�้าผักและน�้า

  ผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็น

  เป็นเรื่องคุ้มค่ากับเงินที่จะจ่าย

3.58 0.73 มาก

 1.2 ส�าหรับฉันการซื้อน�้าผักและผลไม้

  ออร์แกนิคมีสารอาหารที่จ�าเป็นต่อ

  ร่างกาย

3.56 1.05 มาก

 1.3 การบริ โภคน�้ าผักและผลไม ้ออร ์แกนิค 

แบบสกัดเยน็มปีระโยชน์ส�าหรบัสุขภาพของ

ฉัน 

3.46 1.05 ปานกลาง

 1.4 การซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัด

เยน็เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิการรกัษาสิง่

แวดล้อม

3.44 1.06 ปานกลาง

2.  ฉันยังคงต้องการที่จะซื้อน�้าผักและ

 ผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นต่อไป

3.30 1.04 ปานกลาง

 2.1 ฉันยังจะซื้อน�้าผักและผลไม้ที่เป็นออร์

  แกนิคแบบสกัดเย็นถึงแม้จะเป็นสินค้า

  ที่มีราคาสูงกว่าสินค้าอื่น ๆ ก็ตาม

3.35 1.04 ปานกลาง

 2.2 ความตั้งใจในการซื้อน�้าผักและ

  ผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็น

3.21 1.10 ปานกลาง

  2.3 ฉนัจะซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิแบบสกดั

เย็นเพื่อท�าให้สุขภาพของฉันดีข้ึนจากการ

บริโภค

3.28 1.10 ปานกลาง
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมเกีย่วกบัการเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ี และสกดัเยน็ของ 
 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

การเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ระดับความต้องการ

x s.d. ความหมาย

3.   ความหลากหลายของผลติภัณฑ์น�า้ผกัและผลไม้

ออร์แกนิคแบบสกัดเย็น

3.28 1.02 ปานกลาง

 3.1 ผลติภณัฑ์น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิมคีวาม

หลากหลายในเรื่องของรสชาติ

3.28 1.10 ปานกลาง

 3.2 ผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคมีความ

หลากหลายทางขนาด

3.18 1.08 ปานกลาง

 3.3 ผลิ ตภัณฑ ์น�้ า ผั กและผลไม ้ ออร ์ แกนิ ค 

มีความหลากหลายทางด้านราคา

3.26 1.06 ปานกลาง

4.   การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้

ออร์แกนิคแบบสกัดเย็น

3.24 1.08 ปานกลาง

  4.1 ฉนัจะซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิแบบสกดั

เย็นเพื่อท�าให้บุคคลที่มีความส�าคัญต่อฉันมี

สุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภค

3.28 1.08 ปานกลาง

  4.2 สถานที่ขายน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคมีความ

ดึงดูดลูกค้า สวยงาม สะอาด

3.29 1.11 ปานกลาง

  4.3 การซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัด

เย็นเป็นเรื่องที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้

ง่ายขึ้น

3.27 0.99 ปานกลาง

5.  พฤตกิรรมหลงัการซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิ

แบบสกัดเย็น

3.21 1.07 ปานกลาง

  5.1 การซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัด 

เยน็ท�าให้ฉนัรูส้กึว่าตนเองเป็นคนพเิศษและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3.25 1.05 ปานกลาง
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การเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ระดับความต้องการ

x s.d. ความหมาย

  5.2 ฉันตั้งใจที่จะซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิค

แบบสกัดเย็นต่อไปในอนาคต

3.20 1.08 ปานกลาง

  5.3 ฉันตั้งใจที่จะแนะน�าน�้าผักและผลไม้ออร์

  แกนิคแบบสกัดเย็นให้กับคนอื่น ๆ

3.23 1.01 ปานกลาง

ภาพรวม 3.34 1.03 ปานกลาง

ตารางที่ 2 พฤตกิรรมเกีย่วกบัการเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรย์ี และสกดัเยน็ของ 
 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ต่อ)
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบ 
 สกัดเย็น

ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ

3.1 ก่อนไปซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิแบบสกดัเยน็ฉันตัง้ใจหรอื
วางแผนจะซื้อโดยเฉลี่ยราคาต่อครั้ง ?

 - ต�่ากว่า 100 บาท/ครั้ง 74 27.51

 - 101-300 บาท/ครั้ง 119 44.24

 - 301-500 บาท/ครั้ง 49 18.22

 - 501-700 บาท/ครั้ง 23 8.55

 - 700 บาทขึ้นไป/ครั้ง 3 1.12

 - อื่น ๆ 1 0.37

3.2  ฉันซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ช่วงราคาต่อครั้ง ?

 - ต�่ากว่า 100 บาท/ครั้ง 90 33.46

 - 101-300 บาท/ครั้ง 97 36.06

 - 301-500 บาท/ครั้ง 51 18.96

 - 501-700 บาท/ครั้ง 20 7.43

 - 700 บาทขึ้นไป/ครั้ง 8 2.97

 - อื่น ๆ 3 1.12

จากตารางที่ 2-3 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซ้ือน�้าผักและผล
ไม้อินทรีย์และสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครภาพรวมมีความต้องการ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความจ�าเป็นต่อ
การตัดสินใจซื้อและบริโภคน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นมีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 ต้องการท่ีจะซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบ 
สกดัเยน็ต่อไปมคีวามต้องการอยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.30 ความหลากหลาย
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ของผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มี  
ค่าเฉล่ีย 3.28 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคมีความต้องการ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 และพฤติกรรมหลังการซื้อน�้าผักและผลไม ้
ออร์แกนิคมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 และการวางแผน
ก่อนซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงราคาต่อครั้ง 
อยู่ที่ 101-300 บาท/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.24 และการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้
ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงราคาต่อครั้ง 101-300 บาท/ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 36.06

4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก 
ซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถ
น�าเสนอข้อมูลได้ดังนี้

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซ้ือ 
  น�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ตัวแปร

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

β Std.Error Beta

(Constant) 1.741 0.184  9.943 0.000*

ด้านสินค้า (X1) 0.058 0.061 0.072 0.945 0.350*

ด้านราคา (X2) 0.105 0.063 0.163 1.855 0.065*

ด้านสถานที่ (X3) 0.140 0.061 0.201 2.263 0.025*

ด้านส่งเสริม

การตลาด (X4)

0.177 0.065 0.264 3.214 0.002*

R = 0.556            R2 = 0.601             Std Error of Est = 0.598

F = 37.600           Sig. = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที ่4 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอีทิธพิลต่อ
การเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เพือ่หาตวัแปรพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้น�า้ผกัและ
ผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิค 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาน
ที ่และด้านการส่งเสรมิการตลาด ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 2 ด้านอืน่ ๆ  ได้แก่ ดา้นสนิคา้ และ ดา้นราคา ไม่มผีลการตดัสินใจซือ้
น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิค โดยมีอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 6.01 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.556 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.598 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ เท่ากับ 1.741 จึงพยากรณ์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคของผู้
บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นสมการได้ดังนี้

สมการพยากรณ์การตัดสนิใจซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้คะแนนดิบ

Y = 1.741 + 0.140(X3)* + 0.177(X4)*
สมการพยากรณ์การตัดสนิใจซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
Z = 0.201(X3)* + 0.264(X4)*

สรุปและอภิปรายผล
1.  จากผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 52.79 เพศชาย ร้อยละ 46.84 และเพศทางเลือก 
ร้อยละ 0.37 โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 54.89 รองลงมามีอายุระหว่าง  
31-40 ปี ร้อยละ 34.57 ส่วนใหญ่มกีารศึกษาในระดับปรญิญาตร ีร้อยละ 32.34 โดย
มีรายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 60.60 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  
ร้อยละ 55.76 และไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 86.25 สอดคล้องกับ พรรณร ี
สุรินทร (2559) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลไม้ออร์แกนิคใน
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ 
เลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิคเป็นประจ�า ได้แก่ อายุของผู้บริโภคที่มาก เพศหญิง 
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มีพฤติกรรมซื้อรับประทานเองเพราะต้องการผลไม้ปลอดภัย การมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลไม้ออร์แกนิค การได้รับการแนะน�าของเพื่อนหรือญาติ และการมีตรา
สัญลักษณ์ออร์แกนิค ขณะท่ีบรรจุหีบห่อสวยงามน่าเช่ือถือซ่ึงอาจท�าให้ราคา 
ผลไม้ออร์แกนิคแพง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีความจ�าเป็นอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความจ�าเป็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านราคามีความจ�าเป็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มค่ีาเฉลีย่ 3.26 ด้านสถานทีจั่ดจ�าหน่ายมคีวามจ�าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 
3.19 และด้านส่งเสริมการขายมีความจ�าเป็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 
สอดคล้องกับ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัย
ด้านคุณภาพ ส่งผลทางบวกกับความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางลบ คือ ปัจจัยด้านบริการและปัจจัยด้านราคา และ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2541) กล่าวถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาจวิเคราะห์หาว่าเป้าหมาย 
(Who) บุคคลแบบใด (What) เพื่ออะไร (Why) ที่ใด (Where) ช่วงเวลาใด (When) 
ซื้ออย่างไร (How) จากค�าถามดังกล่าวท�าให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด 

พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมมคีวามต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉล่ีย 3.34 
เมือ่พจิารณารายด้านพบว่าความจ�าเป็นต่อการตดัสนิใจซือ้และบรโิภคน�า้ผกัและผลไม้ 
ออร์แกนคิแบบสกดัเยน็มคีวามต้องการอยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.94 ต้องการท่ีจะ 
ซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิแบบสกดัเยน็ต่อไปมคีวามต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 3.30 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคมีความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น�้าผักและ 
ผลไม้ออร์แกนคิมคีวามต้องการอยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.24 และพฤตกิรรม
หลงัการซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนิคมีความต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 
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3.21 และการวางแผนก่อนซื้อน�้าผักและผลไม้ออร์แกนิคแบบสกัดเย็นโดยเฉลี่ยอยู่ 
ในช่วงราคาต่อครั้งอยู่ที่ 101-300 บาท/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.24 และการเลือก
ซ้ือน�า้ผักและผลไม้ออร์แกนคิแบบสกดัเยน็โดยเฉลีย่อยูใ่นช่วงราคาต่อครัง้ 101-300 
บาท/ครั้งคิด เป็นร้อยละ 36.06 สอดคล้องกับ อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน�้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา และใน
ส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างในปัจจัยด้านเพศนั้นส่งผลต่อการเลือก
ซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรีย์ นอกจากน้ีกระทรวงพาณชิย์ ยงัได้มนีโยบายพฒันาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ (ปี 2560-2564) ผลักดันให้ไทยเป็นผู้น�าด้านการผลิต การค้าและ
การบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน (นโยบายผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์
ไทยสู่ตลาดโลก, 2562 : ออนไลน์)

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้น�า้
ผกัและผลไม้อนิทรีย์แบบสกดัเยน็ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้น�า้ผกัและผลไม้ออร์แกนคิ 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีอ�านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 6.01 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.556 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน 
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.598 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ เท่ากับ 1.741 โดยสรุป 
หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผล
ต่อการเลอืกซือ้น�า้ผกัและผลไม้อนิทรีย์แบบสกดัเยน็ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึ้น 0.021 หน่วย และ หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้อินทรีย์
แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.264 หน่วย สอดคล้องกับ  
รุ่งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ซึ่งได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่น�า้ผลไม้บอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่าปัจจยั
ราคา เร่ืองของราคาทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณ กบัคณุภาพ และราคาท่ีมคีวามเหมาะสม 
เมื่อเทียบกับเครื่องด่ืมในประเภทเดียวกันนั้น มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจอยู่
ในระดับมาก รวมถึง ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2557) ซ่ึงท�าการศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก�าลังยี่ห้อกระทิงแดงใน
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กรงุเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาดนัน้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 
ซือ้ในระดบัมาก โดยการได้เหน็โฆษณาจากสือ่เป็นปัจจยัท่ีมีอทิธิพลสงูท่ีสดุ ตลอดจน 
ผลการศึกษาของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารบ�ารงุสมองและความจ�าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด ทัง้ในเรือ่งของการ
จดัลดราคา หรอืแจกของสมนาคณุ และการโฆษณาทีห่ลากหลายช่องทางนัน้มคีวาม
ส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในระดับมาก 
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สาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศริิวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. (2541). การวิจยัการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรงุเทพฯ: 
ไดมอน อิน บิสสิเน็ต เวิร์ล. 2540.

สมาคมการค้าเกษตรอนิทรย์ีไทย. (2561). นโยบายผลกัดนัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีไทย
สูต่ลาดโลก [ออนไลน์]. ค้นเม่ือ 25 พฤษภาคม 2564, จาก: http://www.
thaiorganictrade.com/news/1051

อรุณโรจน์ เอกพณิชย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน�้าผักและผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. 
วทิยานพินธ์คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช.ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

THUM NAMPROM. (2563). ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดน�้าผลไม้พร้อมดื่ม 
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2563, จาก: https://reder.red/juice-
market-13-08-2020/
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ค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับ

รูปแบบการเขียนบทความ 
1. บทความทีร่บัพจิารณาตีพมิพ์เป็นบทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 

โดยมีจ�านวนหน้าของเนื้อหาและบรรณานุกรมรวมทั้งสิ้น 15-30 หน้า ใช้ตัวอักษร  
TH Sarabun PSK พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A5 ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ
ระยะขอบ ดังนี้ 

ระยะขอบบน 2.54  ซม.  ระยะขอบล่าง 2.00  ซม. 
ระยะขอบซ้าย 2.54  ซม.  ระยะขอบขวา 2.00  ซม. 
หัวกระดาษ  1.25  ซม.  ท้ายกระดาษ  1.25  ซม.
2. องค์ประกอบของบทความ

หัวข้อ/
ส่วนประกอบ

ค�าอธิบาย

ชื่อบทความ ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 
20 พอยท์ตัวหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ

ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ทุกคนทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุค�าน�าหน้าช่ือ ขนาดตัวอักษร  
14 พอยท์ ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษและใส่ * ที่ผู้นิพนธ์หลัก

สังกัดผู้เขียน เขยีนไว้ส่วนท้ายของบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขนาด
ตัวอักษร 12 พอยท์ 
● ส�าหรับอาจารย์/นักวิชาการ ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  
 สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ที่สังกัด สถานที่ท�างาน 
● ส�าหรับนักศึกษา ระบุนักศึกษาปริญญาตรี โทหรือนักศึกษา 
 ปริญญาเอก สาขาวิชา คณะ/สถาบันการศึกษา 
●  อีเมลให้ระบุผู้นิพนธ์หลักเท่านั้น
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หัวข้อ/
ส่วนประกอบ

ค�าอธิบาย

บทคัดย่อ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 200 ค�า 
โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ
ศึกษา ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน

ค�าส�าคัญ ระบุค�าส�าคัญ 3-5 ค�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้าย

เนื้อหา ●  หัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ตัวหนา วางไว้ชิดขอบซ้าย  
 ส่วนรายละเอียดใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ปกติ การเขียน 
 บทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทความวิจัย ประกอบด้วย 
   1.1 บทน�า 
   1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
   1.4 กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
   1.5 วิธีด�าเนินการวิจัย 
      - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
     - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     - การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.6  ผลการวิจัย 
   1.7 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   1.8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
   1.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
   1.10 เอกสารอ้างอิง
 2. บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์  
  ประกอบด้วย 
   2.1 บทน�า 
   2.2 เนื้อเรื่อง 
   2.3 บทสรุป 
    2.4 เอกสารอ้างอิง
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หัวข้อ/
ส่วนประกอบ

ค�าอธิบาย

ตารางและ

กราฟ (ถ้ามี)

ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รูปภาพ

(ถ้ามี)

●   รูปภาพประกอบให้ส่งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายท่ีมีความคมชัด

และส่งจัดไฟล์รูปภาพเป็นนามสกุล JPEG หรือ PNG

●   กรณภีาพถ่ายทีค่ดัลอกจากแหล่งอืน่ให้อ้างองิแหล่งทีม่าของ

ภาพด้วย

อ้างอิง ●  การอ้างอิงในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้แต่ง 

 ปีพมิพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรอืข้างหลงัของ

ข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น เมทิกา พ่วงแสง (2562 : 15) 

หรือ (เมทิกา พ่วงแสง, 2562 : 8-17)

●  ทั้งนี้ หากมีผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ครบทุกคน และหากมี 

ผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ผูแ้ต่งคนแรกตามด้วย “และคณะ”  

●   อ้างอิงท้ายบทความใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ 

APA เรียงล�าดับอักษร ตามอักษรตัวแรกที่ปรากฏ ไม่ว่า

รายการนัน้จะขึน้ต้นด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ชือ่บทความ ชือ่เร่ือง หรอื

ชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิง โดยไม่แยกประเภท และไม่ต้อง

ใส่เลขก�ากับ ให้เริ่มด้วยรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

ภาษาไทยจนหมดก่อน จึงตามด้วยรายการอ้างอิงและ

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ และหากมีผู ้แต่งไม่เกิน  

6 คน ให้ใส่ชื่อให้ครบ ทุกคน แต่หากมีมากกว่า 6 คน ให้

ใส่ชื่อ 6 คน หลังจากคนที่ 6 ให้ตามด้วย “และคณะ” หรือ 

“et al.”
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การอ้างอิงท้ายบทความ

ตัวอย่าง 1 หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์ (เมือง): ส�านักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์.
สุวิมล ว่องวานิช. (2563). การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่างที่ 2 วารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
เมทิกา พ่วงแสง และวิสุตา วรรณห้วย. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ส�าหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร. วารสารเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มทร.พระนคร, 4(1),  
 8-17.
ตัวอย่างที่ 3 วารสารออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ออนไลน์], ปีที่ (ฉบับที่), ค้นเมื่อ วัน 
เดือน ปี, จาก: URL.
เมทิกา พ่วงแสง และหญิง มัทนัง. (2563). แนวทางการส่งเสริมการตลาดส�าหรับ
 กลุม่วสิาหกจิชมุชนสตรีบ้านบงึ ต�าบลบ้านบงึ อ�าเภอบ้านคา จงัหวดัราชบรุ.ี  
 วารสารปัญญาภิวัฒน์ [ออนไลน์], 12(2), ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2563, จาก:  
 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index.
ตัวอย่างที่ 4 หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. หมายเลขหน้า.
ดวงพร อุดมทิพย์. (2563, 27 ตุลาคม). ปฏิบัติการดีอีเอส. ไทยรัฐ, น.6
ตัวอย่างที่ 5 หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ [ออนไลน์], ค้นเมื่อ วัน เดือน 
ปี, จาก: URL.
โคทม อารียา. (2563). ช่วยกันหาทางออกจากวิกฤติ. มติชน [ออนไลน์], ค้นเมื่อ 
 27 ตุลาคม 2563, จาก: https://www.matichon.co.th
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ตัวอย่างที่ 6 เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี, จาก: URL.
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). กินดีเพื่อสุขภาพ 
 ในวัยสูงอายุ [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2563, จาก: https://www. 
 thaihealth.or.th/Content/53121-กินดีเพื่อสุขภาพ%20 ในวัยสูงอายุ. 
 html.
ตัวอย่างที่ 7 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ชื่อเอกสาร), 
วัน เดือน ปี สถานที่จัด, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์. (2562). 
 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์. 
 รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคล ครั้งที่ 11, 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและ 
 แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, 149-158.
ตัวอย่างที่ 8 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ชือ่ผูแ้ต่ง. (ปีพมิพ์). ชือ่วทิยานิพนธ์. ระดับปรญิญาของวทิยานพินธ์, ช่ือมหาวิทยาลยั.
อรจริา ธรรมไชยากรู. (2563). การพัฒนารูปแบบการสร้างสมรรถนะการประเมนิของ 
 ผูบ้รหิารระดบัต้นของมหาวิทยาลยั: การประยกุต์ใช้แนวคดิชมุชนแห่งการ 
 เรียนรู้ทางวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ 
 ประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่างที่ 9 รายงานการวิจัย
ชือ่ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชือ่งานวจิยั (รายงานการวจิยั). สถานที ่(เมอืง), ชือ่มหาวทิยาลยั.
ทรงสิริ วิชิรานนท์, ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์, ธนพรรณ บุญยรัตกลิน และเมทิกา 
 พ่วงแสง. (2563). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ่ความยั่งยืน  
 (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร.
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หนังสือขอส่งบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์
วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :
…………………………………………………………………………………………………………

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) :
……………………………………………………………………………………………………..……

ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) : ใส่ “*” ตรงชื่อผู้เขียนหลัก 
1.  ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………....……………………

 (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………..………

 E-mail Address: …………………………………………………………………...…………

2. ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………....…………

 (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………..………

 E-mail Address: …………………………………………………………………...…………

3. ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………....…………

 (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………..………

 E-mail Address: …………………………………………………………………...…………

 ที่อยู่/สถานที่ท�างาน (ผู้เขียนหลัก) ............................................................................. 

 ...........................................................................................................................................

 หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) : ………………………...........…………….......................

ประเภทของต้นฉบับ 
 ❏ บทความทางวิชาการ (Academic Article) 
 ❏  บทความวิจัย (Research Article)
 ❏  อื่น ๆ ...............................................................................
ค�ารับรองของผู้เขียน : ผู้เขียนทุกคนขอรับรองว่า 
 ❏  บทความทีเ่สนอมาน้ีไม่เคยตีพมิพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยูใ่นระหว่าง
การพิจารณาของวารสารอื่น 
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 ❏  หากผู้เขียนต้องการถอนบทความไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เขียนยินดีชดใช้ 
ค่าด�าเนินการพิจารณาบทความ
 ❏ ผู้เขียนยินดีให้กองบรรณาธิการสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระ เพื่อ
พิจารณาบทความนี้ และสามารถตรวจแก้ไขบทความดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

     ลงชื่อ............................................................

 (....................................................................)

 วันที่...............................................................

 


