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สารจากอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
การศึกษา วิจัย เพื่อถอดเปนองคความรู
ที่สะทอนคุณคาที่เปนเอกลักษณ อัตลักษณของงาน
ศิลปที่มุงเนน เปนยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป โดยไดมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
ทํางานวิจัย สนับสนุน สงเสริมการสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ความต อ งการของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ดั ง ปณิ ธ าน
ที่มุงมั่นศึกษา สงเสริม อนุรักษ สืบสานสรางสรรค
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนในทองถิ่น บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความงานสรางสรรคที่ปรากฏ
อยูใ นวารสารพัฒนศิลปวชิ าการฉบับนี้ เปนสิง่ ทีแ่ สดงถึงความกาวหนาในการวิจยั และสรางสรรค
ผลงานสูการเปนศูนยกลางองคความรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป
ที่มีมาตรฐานทางวิชาการไดเปนอยางดี
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) ทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งในการพิจารณาบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความงานสรางสรรค
ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม กองบริการการศึกษา ที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยและ
ผูส รางสรรคผลงาน ในการทํางานและถอดกระบวนการดําเนินงานวิจยั มาสูอ งคความรูท เี่ รียบเรียง
เปนบทความเผยแพรสูผูอานในวารสารฉบับนี้

(นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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บทบรรณาธิการ
วารสารพัฒนศิลปวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม
– ธันวาคม 2559) นี้ มีบทความที่มีคุณภาพรวม 7 เรื่องดวยกัน ไดรับความกรุณาจากผูทรง
คุณวุฒิจากหลายสถาบัน ชวยกรุณาเปนผูพิจารณาผลงานที่ไดรับการลงพิมพ ขอขอบพระคุณ
ทานผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหเกียรติเปนผูพิจารณาผลงาน ขอขอบคุณทานเจาของผลงาน
ที่ไดรับคัดเลือกลงพิมพในวารสารฉบับนี้
ทานผูอานมีคําแนะนําเกี่ยวกับวารสาร กรุณาสงคําแนะนําของทานมาถึงบรรณาธิการ
เพื่ อ จะได ทํ า สิ่ ง ที่ ท  า นแนะนํ า ไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง งานในฉบั บ ต อ ๆ ไป และขอเชิ ญ ชวน
ท า นผู  อ  า นส ง บทความวิ จั ย หรื อ บทความที่ ยั ง ไม เ คยเผยแพร ที่ อื่ น มาก อ น ไปให ท าง
กองบรรณาธิการพิจารณาลงพิมพตอไป
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
บรรณาธิการ
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วิเคราะหกระบวนทารําฉุยฉายฮเนา ตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ
THE ANALYSIS OF CHUICHAAY - HANAO DANCING PROCESS
BASED ON WANGSUANKULARB DRAMA STYLE
ศุภชัย จันทรสุวรรณ*
SUPACHAI CHANSUWAN

บทคัดยอ

งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหกระบวนทารําฉุยฉายฮเนา ตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ
มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาบทบาทของตัวละครฮเนา ในบทละครเรื่อง เงาะปา พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และเพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบ
และกระบวนท า รํ า ฉุ ย ฉายฮเนาของ คุ ณ ครู ล มุ ล ยมะคุ ป ต ซึ่ ง ได รั บ การถ า ยทอดมาจาก
วังสวนกุหลาบ ผลการศึกษาพบวา ฮเนา เปนตัวละครสําคัญในเรื่อง เงาะปา และเมื่อแสดงละคร
จะเปนผูรําฉุยฉาย ฮเนา ละครเรื่องนี้จัดแสดงโดยคณะวังสวนกุหลาบสืบทอดมาถึงวังเพ็ชรบูรณ
ผูแสดงเปนฮเนาคือ คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดเรียนทาเงาะมาจากคุณครูหงิม ขณะอยูที่วัง
สวนกุหลาบ และไดเรียนทาเงาะมาจากหมอมเพื่อน เมื่อมาอยูวังเพ็ชรบูรณ ดังนั้น คุณครูลมุล
ยมะคุปต จึงไดรับการหลอหลอมดวยทารําของเงาะจนมีความสามารถอยางดีเยี่ยม คุณครูลมุล
ยมะคุ ป ต เคยแสดงบทบาทเงาะในเรื่ อ ง สั ง ข ท อง และเรื่ อ ง เงาะป า ต อ มาได ถ  ายทอด
ทาเงาะสังขทองและเงาะฮเนาใหแกบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฉุยฉายฮเนาเปนการ
รําเดีย่ วเพือ่ อวดฝมอื องคประกอบสําคัญ คือ ผูแ สดงตองคัดเลือกผูท มี่ คี วามสามารถดานนาฏศิลป
ตัวพระ เครื่องแตงกายคลายกับพวกก็อยในชีวิตจริง มือถือบอเลา ดนตรีใชวงปพาทย เพลงรอง
ประกอบดวยเพลงฉุยฉาย และเพลงแมศรี กระบวนทารําเปนรูปแบบของละครวังสวนกุหลาบ
ซึ่งถายทอดโดย คุณครูลมุล ยมะคุปต แสดงใหเห็นทารําของเงาะที่เปนเอกลักษณเฉพาะ คือ
กระบวนทารําที่ผสมผสานระหวางลีลาตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง นับวาเปนการรักษา
ทารําของเงาะไวอยางสมบูรณ
คําสําคัญ : กระบวนทารํา, ฉุยฉายฮเนา, รูปแบบ, วังสวนกุหลาบ
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Abstract

The research aimed at studying the role of Hanao, the character
in the royal play written by King Rama V, Ngaupa, and Chuichaay dancing
elements and process which have been inherited from Wangsuankularb
by Instructor Lamoon Yamakoop. The results of the study revealed
that Hanao which was an important character who performed Chuichaay
dance in the play, Ngaupa, shown from Wangsuankularb band through
Wangpetchaboon band. Instructor Lamoon who took the role as Hanao, learned
the dancing from Instructor Ngim when she was at Wangsuankularb and learned
more about dancing from Lady Pheun when she was at Wangpetchaboon.
So Instructor Lamoon was instructed about Ngau dancing with high performance.
The dancing process of Chuichaay-hanao is like Ngau dancing in Sangthong
play. However, there are some differences between these two Ngau characters.
Ngau Sang was from the literature which most people considered as supernatural
and inherited from the royal which dancing like lunatic to hide the real character,
whereas Ngau Hanao was like normal Ngau people who lived in jungle. So the
dancing process was designed to be like the real character as much as possible.
The dancing of Chuichaay Hanao based on Wangsuankularb pattern showed the
dancing posture of Ngau with speciﬁc identity such as laughing posture, keeping
weapon posture, kicking weapon posture, as well as the walking manner which
hides knees of character. It could be said that this is a complete preservation
of Ngau dancing.
Keyword: Dancing Process, Chuichaay-hanao, Style, Wangsuankularb

บทนํา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเขียนบทละคร ไดแก เรื่อง รามเกียรติ์ สังขทอง สืบทอด
มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร และการแสดงละครไทยนิยมนําเรื่องที่เกี่ยวของกับเทพเจา
หรือพระมหากษัตริยมาแสดง คงมีเรื่องราวของชาวบาน ไดแก เรื่อง ไกรทอง แตก็ยังคงแทรก
อภินิหารเวทยมนตรคาถาในรูปแบบของจินตนาการอยู บทละครเหลานี้จะใชเพลงรองราย
เปนพืน้ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2507, น. 47) นอกจากจะเนน
เหตุการณหรืออารมณของตัวละครจึงจะใชเพลงที่มีความสอดคลองกัน ดังเชน เพลงลมพัด
ชายเขา ใชตอนนางรจนามองเห็นเจาเงาะ เพลงโอป ใชตอนนางรจนาออนวอนสามี
ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงนําเพลงฉุยฉายมาใชกับ
การรําชุดเบิกโรง คือ ฉุยฉายกิง่ ไมเงินทอง ซึง่ ถือเปนแรงบันดาลใจใหผแู ตงบทละครในสมัยตอมา
นําเพลงฉุยฉายมาใชกับการแสดงละคร
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงพระราชนิพนธบทละครเรือ่ ง เงาะปา
ก็ไดทรงนําเพลงฉุยฉายและแมศรีมาใชในการรําเดี่ยวของตัวละครเอกคือ ฮเนา เรียกวา
รําฉุยฉาย ฮเนา บทละครเรือ่ งเงาะปา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
เคยจัดแสดงเมื่อคราวงานฉลองพระที่นั่งอัมพรสถาน สมัยรัชกาลที่ 5 ผูควบคุมการฝกซอมคือ
พระอรรคชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย1 โดยมี เจาจอมหมอมราชวงศสดับ ลดาวัลย
เปนผูนําตนเสียงรองเพลง และผูแสดงตัวเอกนาจะเปนผูหญิงลวนเนื่องจากจัดการแสดงโดย
ขาราชสํานักฝายใน สวนเด็กเงาะผูชายชื่อ คนัง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงอุปถัมภไวไดแสดงเปนตัวคนัง ตามทองเรื่อง หมอมเจาทองตอ ทองแถม แสดงเปนไมไผ
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวง
นครราชสีมา2 ไดตั้งคณะละครวังสวนกุหลาบ โดยรับครูที่มีเชื้อสายมาจากราชสํานักรัชกาลที่ 2
มาเปนผูฝกซอม ศิษยในสํานักที่มีชื่อเสียง ไดแก ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี3 คุณครูลมุล
ยมะคุปต คุณครูเฉลย ศุขะวณิช
ละครวังสวนกุหลาบตัง้ อยูไ ด 8 ปกโ็ อนไปสังกัดวังเพ็ชรบูรณของ สมเด็จพระเจานองยาเธอ
เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัย ทั้งครูและศิษย 40 คนตองไปสังกัด
ณ วังแหงใหม แตทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี มิไดติดตามไปอยูดวยเนื่องจากเปนชายา
ของสมเด็จฯ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ
ภายหลังไดรับสถาปนาเปน พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา
เมื่อป พ.ศ. 2468 สมัยรัชกาลที่ 7
2
ภายหลังทิวงคต สถาปนาเปน สมเด็จพระอนุชาธิราช
3
คือ หมอมแผว ณ นครราชสีมา
1
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ในวังเพ็ชรบูรณไดจัดแสดงละครเรื่อง เงาะปา บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีผูแสดง คือ หมอมระวี จุฑาธุช เปนซมพลา คุณครูลมุล ยมะคุปต
เปนฮเนา
เมื่อกรมศิลปากรเปดกองโรงเรียนและกองการสังคีต คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดเขามา
เปนครูในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในปจจุบัน สวนทานผูหญิง
แผว สนิทวงศเสนี ไดเขามาเปนครูในกองการสังคีต หรือสํานักการสังคีตในปจจุบันเชนกัน
ดังนั้น ทานทั้งสองจึงมีหนาที่ถายทอดทารําใหกับศิษยและศิลปนรุนตอมา
ในการจัดแสดงละครเรื่อง เงาะปา ของสํานักการสังคีต ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี
ไดออกแบบลีลาทารําฉุยฉายฮเนาขึน้ ใหม และถายทอดใหกบั คุณครูธงไชย โพธยารมย เปนคนแรก
สวนการแสดงละครเรื่อง เงาะปา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดนํา
ลีลาทารําของฮเนาตามที่ทานเคยรับบทเหลานี้มากอนและถายทอดใหกับอาจารยอุดม อังศุธร
ปจจุบันสํานักการสังคีต กรมศิลปากร มีหนาที่จัดการแสดงละครเพื่อเผยแพรศิลปะ
ประจําชาติ เมื่อจัดละครเรื่องเงาะปาในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชย ในป พ.ศ. 2511 จึงนํารูปแบบการรําฉุยฉายฮเนา
ของทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนีออกแสดง ทําใหประชาชนทั่วไปไดเห็นเฉพาะกระบวนทารํา
ฉุยฉายฮเนาของทานเปนสวนใหญ สวนการรําฉุยฉายฮเนาของคุณครูลมุล ยมะคุปต ที่สืบทอด
มาจากวังเพ็ชรบูรณจะไมไดเผยแพรมากนัก เนื่องจากเปนการถายทอดในสถาบันการศึกษา
เฉพาะกลุมที่เรียนวิชาเอกนาฏศิลปไทย
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงใครศึกษาวิเคราะหลีลาทารําฉุยฉายฮเนาตามรูปแบบ
ของคุณครู ลมุล ยมะคุปต เพื่ออนุรักษรูปแบบการรําชุดนี้และใหมีการสืบทอดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทและความสําคัญของตัวละครฮเนาในการแสดงละครเรื่อง เงาะปา
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําฉุยฉายฮเนา ของคุณครูลมุล
ยมะคุปต ซึ่งรับการถายทอดมาจากวังสวนกุหลาบ
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วิธีการศึกษา
ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
1. ศึกษาจากเอกสาร
1.1 เอกสารชั้นตน (Primary source) หรือขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแก
บทละครเรื่องเงาะปา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
บทละครเรือ่ ง สังขทอง พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
บทรํ า เบิ ก โรงฉุ ย ฉายกิ่ ง ไม เ งิ น ทอง พระราชนิ พ นธ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
บทโขนและบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนรําฉุยฉายศูรปนขา รําฉุยฉาย
เบญกายแปลง พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
รามเกียรติ์บทพากยและบทรอง ตอนรําฉุยฉายอินทรชิต บทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary source) หรือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ไดแก หนังสือเรื่อง 101 ปละครวังสวนกุหลาบ ของประเมษฐ บุณยะชัย วรรณกรรมการแสดง
ของเสาวณิต วิงวอน
แหลงคนควาหาขอมูล ไดแก หอสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ศูนยรกั ษศลิ ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายวิชาการ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานวรรณกรรมการละครและดานนาฏดุริยางคไทย ซึ่งมี
ประสบการณและเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมนอยกวา 20 ป ไดแก
1) อาจารยสุวรรณี ชลานุเคราะห ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2533
2) รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต วิงวอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) อาจารยอดุ ม กุลเมธพนธ (อังศุธร) อดีตผูเ ชีย่ วชาญนาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
4) อาจารยทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2555
5) อาจารยนัฐพงศ โสวัตร ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
6) อาจารยประเมษฐ บุณยะชัย ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
7) ดร.นิวฒ
ั น สุขประเสริฐ อดีตผูอ าํ นวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
8) อาจารยฤทธิเทพ เถาวหิรัญ รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
3. ฝกปฏิบัติทาฉุยฉายฮเนาของคุณครูลมุล ยมะคุปต จากอาจารยอุดม กุลเมธพนธ
(อังศุธร) ซึ่งเคยรําฉุยฉายฮเนา โดยรับการถายทอดทารําจากคุณครูลมุล ยมะคุปต
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4. ประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อยืนยันขอมูลโดยกําหนดคุณสมบัติผูเขารวม
ประชุม ดังนี้
4.1 เปนผูมีประสบการณการสอนวิชาวรรณกรรมการละครไมนอยกวา 20 ป
จํานวน 3 คน
4.2 เปนผูม ปี ระสบการณการสอนวิชานาฏศิลปไทยและดนตรีไทยไมนอ ยกวา 20 ป
จํานวน 7 คน
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ท  า รํ า ฉุ ย ฉายฮเนา ตามรู ป แบบของ คุ ณ ครู ล มุ ล ยมะคุ ป ต
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติ บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยของตัวละครฮเนา ในบทละครเรื่อง
เงาะปา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อใหเห็น
การออกลี ล าท า รํ า ของเงาะฮเนาในชุ ด ฉุ ย ฉายฮเนาและการสื บ ทอดพั ฒ นาท า รํ า มาจาก
เงาะสังขทอง ซึ่งสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้
1. การศึกษาบทบาทและความสําคัญของตัวละครฮเนาในการแสดงละคร เรือ่ ง เงาะปา
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพบวา ฮเนา คือชื่อตัวละครเอก
ของเรื่องที่ตองมีการรําอวดฝมือในเพลงฉุยฉาย ซึ่งสามารถสรุปบทบาทและความสําคัญได ดังนี้
1.1 เปนผูมีรูปงาม
1.2 เปนผูมั่นคงในความรัก แมบิดามารดาจะหาผูหญิงคนใหมมาให แตฮเนาก็ไม
พึงประสงค เพราะมั่นคงในความรักที่มอบใหนางลําหับ
1.3 เปนผูรักษาจารีตประเพณี เมื่อมีความรักตอนางลําหับ ก็ใหพอและแมของตน
ไปสูขอตอพอแมของนาง
1.4 เปนผูรักความงาม อวดรูปโฉม
1.5 เปนคนซื่อ
1.6 เปนคนรูจักถนอมนํ้าใจคน
1.7 เปนผูเขาใจความเปนไปของโลก
1.8 เปนผูมีนํ้าใจกลาหาญ
1.9 เปนผูมีนํ้าใจนักกีฬา
1.10 เปนผูมีจิตใจออนไหว
1.11 เปนผูมีคุณธรรม
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2. การศึกษาองคประกอบและกระบวนทารําฉุยฉายฮเนาของคุณครูลุมล ยมะคุปต
ซึ่งรับการถายทอดมาจากวังสวนกุหลาบ พบวา ฉุยฉายฮเนา เปนการรําอวดฝมือที่แทรกอยูใน
บทละคร ซึ่งมีองคประกอบและกระบวนทารํา ดังนี้
2.1 องคประกอบการแสดง
2.1.1 ผู  แ สดง คั ด เลื อ กจากผู  ที่ มี รู ป ร า งสั น ทั ด มี ค วามสามารถในการรํ า
บทตัวพระและสามารถแสดงลีลาของตัวยักษ ลิง และนางได เนื่องจากทารําของเงาะเปนลีลา
ผสมของตัวละครและรูปแบบ มีความถนัดในการใชอาวุธ เชน การควงบอเลา รูจักการใชสีหนา
และแววตาไปตามอารมณของตัวละคร
2.1.2 เครื่องแตงกายของละครวังเพ็ชรบูรณอาจตองแตงกายมิดชิดเนื่องจาก
ใชผูหญิงแสดง สวนเครื่องแตงกายในปจจุบันที่ใชผูชายแสดงสามารถแตงไดคลายกับพวกก็อย
ในชีวิตจริง ประกอบดวยเครื่องแตงกาย ดังนี้
1. เลาะเตี๊ยะ หมายถึงผานุงสีแดงคลายโจงกระเบนสั้นรัดรูประดับ
สะโพก ปลอยชายดานหนาและหลัง มีคําเรียกตามภาษาก็อยวา
ไกพ็อก หมายถึง ชายผายาวที่ปลอยหอยลงมาดานหนา
กอเลาะ หมายถึง ชายผายาวที่ปลอยหอยลงมาดานหลัง
2. ผาคาดเอวสีเขียวเพือ่ ใหตดั กับสีแดง ปลอยชายยาวสองชายดานหนา
3. ดอกไมแดงทัดหูขวา
4. พวงมาลัยสีแดงคลองคอ
5. พวงมาลัยสีแดงพันขอมือทั้งสองขาง
6. พวงมาลัยสีแดงพันขอเทาทั้งสองขาง

ภาพที่ 1 เครือ่ งแตงกายฮเนาของคุณครูลมุล ยมะคุปต ภาพที่ 2 อาจารยฤทธิเทพ เถาวหริ ญ
ั ในชุดฉุยฉายฮเนา
ที่มา: 101 ป ละครวังสวนกุหลาบ, 2555, น. 13
ที่มา: ฤทธิเทพ เถาวหิรัญ
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2.1.3 อุปกรณในการแสดง การรําฉุยฉายฮเนาตามรูปแบบของคุณครูลมุล
ยมะคุปต กําหนดใหถือกลองไมไผสําหรับเปาลูกดอก เรียกวา บอเลา
2.1.4 เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการรําฉุยฉายฮเนาอาจใชวงปพาทย
เครื่องหาเปนอยางนอยประกอบดวย ระนาดเอก ตะโพน ฆองวงเล็ก กลองทัด ป โดยมีฉิ่ง
เปนเครื่องควบคุมจังหวะถาเปนการแสดงทั้งเรื่องอาจใชวงปพาทยเครื่องคูโดยเพิ่มระนาดทุม
ฆองวงใหญ โหมง เครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณพิเศษของการรําฉุยฉายคือ ป ซึ่งผูเปาตองแสดง
ความสามารถในการเปาเลียนเสียงคนรองไดทุกถอยคํา กอใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น
2.1.5 เพลงรอง บทรองฉุ ย ฉายฮเนาใช เ พลงฉุ ย ฉาย ต อ ด วยเพลงแม ศ รี
ความหมายเปนการอวดความงาม และความภาคภูมิใจในการแตงกาย ตลอดจนการรําพึงถึง
หญิงอันเปนที่รัก จากการวิเคราะหการใชคําในฉุยฉาย พบวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงใชถอยคําไดไพเราะ เหมาะสําหรับตัวละครสามัญ อานงาย และในบทรอง
ยังชมบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวผูรําเอง ซึ่งตางจากเพลงรําฉุยฉายทั่วไป
2.2 วิเคราะหกระบวนทารําฮุยฮายฮเนา กระบวนทารําฉุยฉายฮเนาเปนทารํา
ตามสัจนิยม คือ ทาทางของมนุษยผูชายที่มีความสงางาม ภาคภูมิ แฝงความมีเสนหตามลักษณะ
ของการรําฉุยฉาย แตคุณครูลมุล ยมะคุปต ไดนําทารําที่ฝกฝนมาจากวังเพ็ชรบูรณมาถายทอด
ในชุดฉุยฉายฮเนา ใหกับศิษยในสถาบันสอนนาฏศิลป ซึ่งเปนทารําที่แตกตางจากฉุยฉายฮเนา
ของทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี คือการใชทารําแบบคตินิยมผสมสัจนิยม คือ มีความสวยงาม
ความตลกขบขัน ความเขมแข็ง ความทะมัดทะแมง ความนารักนาชัง ลักษณะของตัวละครเงาะ
นอกจากนี้ พบวาทารําฉุยฉายฮเนาที่ไดรับอิทธิพลมาจากทารําเงาะสังขทอง มีปรากฏ
จํานวน 13 ทา ดังตัวอยางการเปรียบเทียบทารําของเงาะสังขทองมาสูทารําของเงาะฮเนา
ทั้งทารําประกอบเพลงรอง และทารําประกอบกิริยา ดังตอไปนี้
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ทารําประกอบเพลงรอง

ภาพที่ 3 เงาะสังขทอง
คํารอง - เมื่อนั้น

ภาพที่ 4 เงาะฮเนา
คํารอง – ฉุยฉายเอย

ภาพที่ 5 เงาะสังขทอง
คํารอง - คนขยัน

ภาพที่ 6 เงาะฮเนา
คํารอง – ฟองปลิว

ภาพที่ 7 เงาะสังขทอง
คํารอง – พิศโฉม

ภาพที่ 8 เงาะฮเนา
คํารอง – นึกเขมน
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ภาพที่ 9 เงาะสังขทอง
คํารอง – พระธิดา

ภาพที่ 10 เงาะฮเนา
คํารอง – จะใครเห็น

ภาพที่ 15 เงาะสังขทอง
คํารอง – ทรามสงวน

ภาพที่ 16 เงาะฮเนา
คํารอง – หญิง

ภาพที่ 11 เงาะสังขทอง
คํารอง – ไมมี

ภาพที่ 12 เงาะฮเนา
คํารอง – มันไม

ภาพที่ 17 เงาะสังขทอง
คํารอง – ตองใจรัก

ภาพที่ 18 เงาะฮเนา
คํารอง – นารักเต็มที

ภาพที่ 13 เงาะสังขทอง
คํารอง – ใหฟนเฟอน

ภาพที่ 14 เงาะฮเนา
คํารอง – หนากรุมกริ่ม

ภาพที่ 19 เงาะสังขทอง
คํารอง – คิดปอง

ภาพที่ 20 เงาะฮเนา
คํารอง – เมื่อยามแชมชื่น
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ภาพที่ 21 เงาะสังขทอง
คํารอง – นวลนอง

ภาพที่ 22 เงาะฮเนา
คํารอง – เจาทรามวัย

ภาพที่ 25 เงาะสังขทอง
คํารอง – นั้น (ทาเตะกระบอง)

ภาพที่ 26 เงาะฮเนา
คํารอง – ฉาย (ทาเตะบอเลา)

ภาพที่ 27 เงาะสังขทอง
คํารอง – (ทายิ้ม)

ภาพที่ 28 เงาะฮเนา
คํารอง – ยิ้มละไม

ภาพที่ 3 – 22 ทารําประกอบเพลงรอง
ที่มา: ผูวิจัย

ทารําประกอบกิริยา

ภาพที่ 23 – 28 ทารําประกอบกิริยา
ที่มา: ผูวิจัย
ภาพที่ 23 เงาะสังขทอง
คํารอง – (ทาขึ้น)

ภาพที่ 24 เงาะฮเนา
คํารอง – (ทาขึ้น)

จากตัวอยางขางตน พบวา ทารําของเงาะสังขทองไดพัฒนาเขามาสูทารําของเงาะฮเนา
ซึ่งจัดเปนแบบแผนการรําของทาตัวเงาะ
อนึ่ง การรําทาตัวเงาะ เปนการรําที่ใชทาผสมผสานของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ
ตัวลิง จนเกิดรูปแบบใหมเปนตัวเงาะ ซึ่งนับเปนแบบแผนเฉพาะอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังไมได
รั บ การจั ด ให เ ป น “แบบแผน”อย า งเป น ทางการในวงการนาฏศิ ล ป ไ ทย อาจเป น ได ว  า
ตัวละครเงาะ ไมคอยไดปรากฏบอยนักในการแสดงโขนละคร จึงไมไดจัดใหเปนรูปแบบที่ 5
ซึ่งนาจะมีการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซึ้งเพื่อเก็บไวเปนองคความรูเพื่อสืบทอดตอไป
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาบทบาทความสําคัญ อุปนิสัยใจคอบุคลิกภาพของฮเนา พบวา ฮเนา
มีบุคลิกภาพดังนี้ เปนผูมีรูปงาม เปนผูรักษาจารีตประเพณี (การแตงงาน) เปนผูมีความมั่นคง
ในความรัก เปนผูรักความงาม เปนคนซื่อ เปนคนรูจักถนอมนํ้าใจคน เปนผูเขาใจความเปนไป
ของโลก เปนผูมีนํ้าใจกลาหาญ เปนผูมีนํ้าใจนักกีฬา เปนผูมีจิตใจออนไหว เปนผูมีคุณธรรม
รูปแบบการรําฉุยฉายฮเนา ไดสืบทอดทารํามาจากเงาะสังขทองในราชสํานักรัชกาลที่ 2
โดยคุณครูหงิมไดมาสอนทาเงาะสังขทองใหกับศิษยวังสวนกุหลาบ ผูที่รับการถายทอดคือ
คุณครูลมุล ยมะคุปต และเมื่อละครคณะวังสวนกุหลาบตั้งอยูได 8 ปก็โอนไปอยูวังเพ็ชรบูรณ
แตคุณครูหงิมไมไดติดตามไปดวย ดังนั้นเมื่อวังเพ็ชรบูรณจะจัดแสดงละครเรื่อง เงาะปา
บทพระราชนิ พ นธ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ 5 จึ ง ได เชิ ญ
หมอมเพื่อน มาสอนทารําของตัวเงาะ รวมทั้งใหคุณครูลมุล ยมะคุปต รําฉุยฉายฮเนา ซึ่ง
บทรําฉุยฉายฮเนา ไดรับการตัดทอนใหสั้นลงจากบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 เพื่อให
เหมาะสมกับเวลาในการแสดง
บทละครเรื่อง เงาะปา จัดแสดงครั้งสุดทายในวังเพ็ชรบูรณ และตองเลิกจัดไปเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบประชาธิปไตย ในยุคนี้มีการกอตั้งโรงเรียนสอนนาฏศิลปสังกัดกรมศิลปากร ในป
พ.ศ. 2477 ชื่อโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามลําดับ และคุณครูลมุล
ยมะคุปต ไดเขามาเปนครูในสถาบันแหงนี้ ไดนําทารําที่ฝกฝนมาจากวังเพ็ชรบูรณและเปน
ผูแสดงเปนตัวนี้โดยตรงมาถายทอดในชุดฉุยฉายฮเนา ใหกับศิษยในสถาบันสอนนาฏศิลป
รูปแบบการรําลีลาทาทางของเงาะ จะมีการผสมผสานระหวางทาตามแบบแผนของ
ตัวละครพระ นาง ยักษ ลิง เห็นไดจากลีลาทาทางตอไปนี้
ทาตัวพระ ไดแก การตั้งวง การยกเทา
ทาตัวนาง ไดแก การหลบเขา การลักคอ
ทาตัวยักษ ไดแก การยืนกันเขา การลงเหลี่ยมอัด
ทาตัวลิง ไดแก การหยอง การเก็บเทา
จากการผสมผสานรูปแบบของตัวละครทุกประเภท ทําใหแบบแผนลีลาทารําของตัวเงาะ
มีลักษณะเฉพาะที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งของนาฏศิลปไทย และเมื่อนําทารําของเงาะสังขทอง
มาใสในทารําของเงาะฮเนา จึงคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไวสืบตอมา
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ทารําของเงาะสังขทองไดพัฒนาเขามาสูทารําของเงาะฮเนา ซึ่งจัดเปนแบบแผนการรํา
ของทาตัวเงาะที่มีความสวยงามเปนลักษณะเฉพาะ นอกจากนั้น บทบาทของเงาะสังขทอง
จะแฝงไวดวยความเสแสรงแกลงทําเพื่อใหคนทั่วไปเห็นวาบาใบ จึงแฝงทาทางตลกขบขัน
ขณะเดียวกัน บทบาทของฮเนาตอนรําฉุยฉายก็แฝงไวดวยความตลกขบขันในบางทาเชน
คํารองวา “นํ้าตาลงเผาะเผาะ” เปนการกลาวถึงความหลังที่ฮเนาเคยเห็นนางลําหับนั่งรองไห
กับแม ดังนั้น ลีลาทารําตอนนี้ฮเนาจะตองทําทาเลียนแบบกิริยาของผูหญิงที่กําลังรองไห
โดยทําทายอเขาหนีบ (ลักษณะของผูหญิง) กมหนา แลวทํามือดีดนํ้าตาทิ้งสองหยด นับเปนการ
ลอเลียนไดอยางนารักนาเอ็นดู ทําใหเห็นวาฮเนาไมใชตัวละครที่รายกาจ หากแตมีความ
เปนคนใจออนอยูในตัวและลงทายเขาไดแสดงความใจออน ในตอนจบไดอยางสมภาคภูมิ
เมื่อวิเคราะหรูปแบบการรําของเงาะทั้งสอง ไดขอคนพบที่แสดงถึงความละเอียด
ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. เงาะสังขทอง ผูแ สดงตองสวมศีรษะเงาะ ทําใหตอ งออกลีลาทาทางเพือ่ สือ่ ความหมาย
กับผูชมดวยกิริยาทาทาง ตางจากเงาะฮเนา ซึ่งสามารถแสดงสีหนาแววตาใหดูเปนธรรมชาติ
และมีชีวิตชีวามากกวา
2. เงาะสั ง ข ท องแต ง กายยื น เครื่ อ งซึ่ ง ปกป ด มิ ด ชิ ด และสวยงามเหมื อ นเครื่ อ งทรง
ของกษัตริย สวนเงาะฮเนาแตงกายดวยผาแดงผืนเดียวเปลือยอก ดังนั้น เงาะสังขทองจึงใช
ผูแสดงไดทั้งผูหญิงและผูชาย สวนเงาะฮเนาจําเปนตองใชผูแสดงที่เปนผูชายเทานั้น แมใน
ยุ ค แรกของละครวั ง เพ็ ชรบู รณ จ ะให เงาะฮเนาสวมเสื้ อ แขนสั้ น แต นั่ น เพราะความจํ าเป น
ที่ละครในสํานักนี้มีแตผูแสดงที่เปนผูหญิง จึงอนุโลมไดโดยไมตองแตงกายตามบทละคร
3. ทารําของเงาะสังขทองตอนเลือกคู เปนทารําคูกับนางรจนา จึงมีทาที่ตองใชการเดิน
วิ่งไปมาเพื่อใหตัวละครไดเปลี่ยนทิศทางหลากหลาย สวนเงาะฮเนา เปนการรําคนเดียว
จึงไมปรากฏทาที่ตองใชพื้นที่ของเวทีมากนัก และสวนใหญจะเปนการรําอยูกับที่มากกวา
4. ถาเปนการแสดงละครเรื่อง เงาะสังขทองจะอยูในฉากทองพระโรง ซึ่งมีตัวละคร
อื่น ๆ ปรากฏรวมดวย ไดแก ทาวสามนต นางมณฑา เสนา กํานัล ทําใหดูเปนพิธีการ หรูหรา
โออา ซึ่งตางจากเงาะฮเนา ที่รายรําอยูในบรรยากาศของปาเขา แตงกายอยูคนเดียว ดังนั้น
เงาะฮเนาจึงดูมีความเปนธรรมชาติ เปนกันเอง ใกลชิดกับคนดูมากกวา กอใหเกิดความรูสึก
ผอนคลาย สบายใจสมกับเปนละครแนวใหมที่เนนความเรียบงาย สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการ
ของการละครในสมัยรัชกาลที่ 5 อยางเดนชัด
จากการวิเคราะหความละเอียดลึกซึ้งในการรําชุดฉุยฉายฮเนา จึงนับวาเปนชุดรํา
อวดฝมือ ที่สวยงาม มีเสนห มีชีวิตชีวา มีความเปนธรรมชาติ นับวาคุณครูลมุล ยมะคุปต
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เปนผูสืบสานรูปแบบทารําเงาะและนํามาถายทอดใหกับศิษยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่ง
ผูวิจัยก็เปนผูหนึ่งที่ไดรับการถายทอดจากอาจารยอุดม อังศุธร อีกตอหนึ่งและไดนําไปถายทอด
ใหแกศิษยรุนใหมเพื่อใหรูปแบบการรําฉุยฉายฮเนาจากวังสวนกุหลาบถึงวังเพ็ชรบูรณดํารงคง
อยูสืบไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะหกระบวนทารําฉุยฉายฮเนา ตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ ได
ขอคนพบดังนี้
1. ตัวละครเอกหรือตัวละครสําคัญแตยังไมถึงระดับพระเอก คือตัวละครชื่อ ฮเนา
ซึ่ ง ได ก อ ความขั ด แย ง เป น รั ก สามเส า ระหว า งนางลํ า หั บ กั บ ซมพลา อย า งไรก็ ต าม ฮเนา
ไมจัดวาเปนตัวโกงหรือคนชั่ว เนื่องจากเมื่อหลงรักนางลําหับก็สงผูใหญไปสูขอและไดจัด
พิ ธี วิ ว าห ต ามประเพณี เพี ย งแต ฮเนามิ ไ ด ก ระทํ า ตนให น างลํ า หั บ เห็ น อกเห็ น ใจเสี ย ก อ น
ต า งกั บ ซมพลาซึ่งเคยชวยเหลือนางเมื่อถู ก งู รั ดแขนและยั ง มอบเครื่ อ งรางของขลั ง ที่ ผู  ช าย
มักจะหวงแหนไวใหนางเพื่อเก็บไวปองกันตัว ดังนั้นเมื่อซมพลาลักพานางไปในคืนวิวาห ฮเนา
จึงออกติดตามและไดตอสูกันจนกระทั่งพี่ชายของฮเนาไดยิงซมพลาตาย นางลําหับเสียใจ
จึงฆาตัวตายตาม ทําใหฮเนาสํานึกผิดที่เปนตนเหตุใหคนทั้งสองเสียชีวิตจึงฆาตัวตายตาม
การที่ฮเนาแสดงถึงความรับผิดชอบเชนนี้นับวาเปนคนดีคนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ คํากลาวของ
เสาวณิต วิงวอน (2554, น. 254) วา “นับวาเปนคนดีทั้งคูและมีบทบาทสําคัญเทาเทียมกัน”
2. กระบวนทารําฉุยฉายฮเนา เปนการรําอวดฝมือเพื่อใหการแสดงถึงพรอมดวย
สุนทรียศิลปครบทุกดานตามเอกลักษณของละครไทย วิธีการรําฉุยฉายฮเนา ยังคงใชจารีต
และแบบแผนตามอย า งการรํ า ฉุ ย ฉายในแบบดั้ ง เดิ ม ที่ สื บ ทอดมาตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ 4
แหงกรุงรัตนโกสินทร ดังนี้
ใชวงปพาทยเครื่องหาเปนอยางนอย มีการบรรเลงเพลงรัวตอนออก มีการเปาป
เลียนเสียงคนรอง มีการบรรเลงเพลงรับ สงทายดวยเพลงเร็ว เพลงลา
บทรองฉุยฉายในบทพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
จะมี บ ทร อ งฉุยฉาย 4 ทอน ตอดวยบทร อ งแม ศ รี 4 ท อ น แต เ นื่ อ งจากการแสดงละคร
ตองอาศัยเวลาจํากัด จึงมีการตัดทอนใหเหลือบทรองฉุยฉาย 2 ทอนและบทรองแมศรี 2 ทอน
การแต ง กายของตั ว ละครฮเนา ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 ถึ ง สมั ย รั ช กาลที่ 6 นิ ย มใช
ผูหญิงแสดง เชน หมอมเพื่อน คุณครูลมุล ยมะคุปต การแตงกายของเงาะผูชายจึงตอง
สวมเสื้อคอกลมแขนสั้นเพื่อปกปดรางกาย (ประเมษฐ บุณยะชัย, 2543, น. 64) แตเมื่อถึง
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ยุคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในปจจุบัน ไดใชผูชายแสดงบทบาทของฮเนา จึงไมจําเปน
ตองสวมเสื้อและจะไดตรงตามลักษณะการแตงกายของพวกเงาะ เพียงแตนุงผาเลาะเตี๊ยะ
สีแดงผืนเดียว และจากการที่ผูชายออกรําฉุยฉายฮเนาจนเปนที่รูจักคุนเคยของคนดู ตอมา
จึงปรากฏวาไมมีการใชผูหญิงแสดงรําชุดนี้อีกเลย
การรําฉุยฉายคือการรําเพื่ออวดความงามความภาคภูมิใจของตนเอง ดังคํากลาวของ
พระยาอนุมานราชธนวา “การรําฉุยฉายเปนการแสดงภาษานาฏศิลปที่มีคุณคา นิยมกันวา
ตัวละครสามารถแสดงอารมณความภาคภูมใิ จออกมาทางทารําไดดกี วาทีจ่ ะพูดออกมาทางปาก”
(พระยาอนุมานราชธน, 2515, น. 2) จากคํากลาวนี้สอดคลองกับการรําฉุยฉายฮเนา ซึ่งมี
กระบวนทารําที่สวยงามโดยมีทั้งหมด 105 ทา ซึ่งผูรําจะตองถืออาวุธบอเลาและสามารถ
ปรับเปลี่ยนมือถือไดตลอดเวลา
3. กระบวนทารําฉุยฉายฮเนาตามรูปแบบของละครวังสวนกุหลาบซึง่ นํามาถายทอดโดย
คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดมกี ารนําทารําของเงาะสังขทองมาประยุกตใช ซึง่ ปกติลลี าทารําของเงาะ
จะมีพื้นฐานมาจากทารําของตัวโขนคือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง ไวดวยกัน ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห วา “ทาเงาะนั้นเปนทารวมของตัวพระ นาง ยักษ
ลิง ไวทั้งหมด จึงเปนทาที่ยากกวาทาของตัวอื่น ๆ และเงาะยังตองใสกิริยาอาการไมเหมือน
ตัวละครทั่วไป” (สุวรรณี ชลานุเคราะห, สัมภาษณ. 2 กรกฎาคม 2556) จากคํากลาวนี้ผูวิจัย
จึงไดศึกษาเปรียบเทียบลีลาทารําของเงาะจนไดพบวามีทาพื้นฐานของตัวโขนตาง ๆ เชน
การตั้งวงเปนลักษณะของโขนตัวพระ การหลบเขาเปนลักษณะของโขนตัวนาง การลงวง
เปนลักษณะของโขนตัวยักษ การหยองเทาเปนลักษณะของโขนตัวลิง นอกจากนั้นจากคํากลาว
ของคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห ที่กลาววา กิริยาอาการของเงาะจะไมเหมือนกับตัวละคร
ทั่วไป ผูวิจัยจึงไดศึกษาเปรียบเทียบทารําของเงาะโดยเฉพาะ โดยการนําทารําของเงาะสังขทอง
มาเปรี ย บเที ย บกั บ เงาะฮเนา เพื่ อ ให เ ห็ น การสื บ ทอดท า รํ า เงาะของละครวั ง สวนกุ ห ลาบ
ไดอยางชัดเจนจากการที่เงาะฮเนาเปนเงาะที่ถอดแบบมาจากเงาะในชีวิตจริง จึงนับวาบทบาท
ของฮเนาเป น การแสดงศิ ล ปะที่ มี ชี วิ ต (Living Art) เห็ น ได จ ากบุ ค ลิ ก ของเงาะป า
ที่มีความคลองแคลวหลุกหลิก ซึ่งจะแฝงอยูในกระบวนทารําฉุยฉายชุดนี้ แตขณะเดียวกัน
ผูแสดงก็ตองใสอารมณ ความรูสึกออกทางสีหนาแววตาไปตามบทรองซึ่งตรงกับทฤษฎีของ
สตานิ ส ลาฟสกี้ (Stanislavsky) นั ก การละครตะวั น ตกที่ ก ล า วว า ผู  แ สดงต อ งสามารถ
ถายทอดอารมณออกมาใหเหมือนจริงตามธรรมชาติมากทีส่ ดุ แตจะตองมิใชมากจนเกินธรรมชาติ
โดยเขาใจผิดวาตีบทแตก (Melodramatic) ซึ่งปจจุบันยังมีผูเขาใจเชนนี้อยู
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จากการศึกษาการรําฉุยฉายฮเนา พบวาทารําของเงาะมีรูปแบบเปนสัญลักษณ (symbolism) ที่เปนอัตลักษณของทารําเงาะโดยเฉพาะ คือมีการรวมพื้นฐานทารําของตัวโขนทุกตัว
ได แ ก ตั ว พระ ตั ว นาง ตั ว ยั ก ษ ตั ว ลิ ง ซึ่ ง ท า ทางเหล า นี้ ไ ด รั บ การประยุ ก ต ม าจากท า รํ า
ของเงาะสั ง ข ท องมาสู  ท  า รํ า ของเงาะฮเนา นั บ เป น ชุ ด รํ า ที่ มี ค วามแปลกใหม จั ด เป น ชุ ด รํ า
อวดฝมือไดอยางภาคภูมิใจ
ขอเสนอแนะ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บท า รํ า ฉุ ย ฉายฮเนา ซึ่ ง ออกแบบโดย ท า นผู  ห ญิ ง แผ ว
สนิทวงศเสนี กับทารําฉุยฉายฮเนา ซึ่งสืบทอดมาจากวังสวนกุหลาบถึงวังเพ็ชรบูรณ โดย คุณครู
ลมุล ยมะคุปต เพื่อใหเห็นความแตกตางของลีลาทารําที่มีความประณีตสวยงามทั้งสองรูปแบบ
รายการอางอิง
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อิทธิพลศิลปะลพบุรีที่มีตอระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด
THE INFLUENCE OF LOPBURI ARTS ON THE INVENTION
OF PRANGSAMYOD DANCE
ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร*
DEREK SONGKALAYANAWAT

บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลศิลปะลพบุรีตอระบํานาฏสุรางคพระปรางค
สามยอด ขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษาศิลปะลพบุรีที่ใชสรางสรรค ทารํา เครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ ทํานองเพลง เนื้อรอง และเครื่องดนตรี ในระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช ก ารวิ เ คราะห เ อกสารเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะลพบุ รี และ
การสั ม ภาษณ ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด  านดนตรี น าฏศิ ล ป และนั กประวั ติ ศ าสตร ผลการวิ จั ย พบว า
(1) ทํานองเพลงไดรับอิทธิพลจากเพลงไทยสําเนียงเขมรชื่อเพลงเขมรเปาใบไม เนื้อรอง
ประพันธจากแรงบันดาลใจตามจารึกพบที่ศาลสูงลพบุรี มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 15-16
เครื่ อ งดนตรี ที่ ใช เ ป น วั ฒ นธรรมร ว มของอุ ษ าคเนย ที่ มี ก ารถ า ยทอดวั ฒ นธรรมต อ กั น
(2) การประดิษฐเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ทรงผม และทารํา ระบํานาฏสุรางคพระปรางค
สามยอด ไดรับจากอิทธิพลศิลปะลพบุรี เพราะประดิษฐขึ้นมาตามหลักฐานประวัติศาสตร
และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองลพบุรี
คําสําคัญ : ศิลปะลพบุรี, ระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด

* ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Lopburi College of Dramatic Arts, Bunditpattanasilpa Institute
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Abstract

This research aimed to study the inﬂuence of Lopburi arts on Prangsamyod Dance. The scope of this study focused on the application of Lopburi
arts to the invention of choreography, costumes, accessories, melody, lyrics,
and the use of musical instruments in “Prang Sam Yod Dance”. The data were
collected through the study of documents relating to Lopburi arts history,
the historical evidences of Lopburi arts found in Lopburi, and in-depth
interviews with the local musicians, dancers and scholars. The research ﬁndings
revealed that: (1) The melody used in “Prangsamyod Dance” was inﬂuenced
by the song “Khamainpaobaimai” with the authentic Khmer music beat.
The lyrics were written and based on the ancient scripts as found at Lopburi
ancient shrines built during 15th-16th centuries. The musical instruments
used to play in this song were those culturally shared and used in Southeast
Asia. (2) The invention of costumes, accessories, hairstyles and choreography
in “Prangsamyod Dance” was also inﬂuenced by Lopburi arts, particularly
from the documents and artifacts displayed at Lopburi National Museum.
Keywords: Lopburi arts and Prangsamyod Dance

บทนํา

กลุมเมืองในลุมแมนํ้าลพบุรีปาสัก อันมีเมืองละโวเปนศูนยกลาง มีหลักฐานทาง
โบราณคดีดานการหลอหลอมถลุงโลหะมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เมืองละโวเปนเมือง
ทาชายฝงที่สําคัญ ตั้งอยูบริเวณที่สามารถติดตอถึงทะเลได และยังเปนศูนยกลางการคมนาคม
ทางบก ติดตอกับบริเวณภูมิภาคสวนใน (Hinterland) ของลุมนํ้าลพบุรีและลุมนํ้าปาสัก
ดานตะวันออก ตามที่ราบขั้นบันไดที่ปรากฏรองรอยของเมืองโบราณมากมาย ตั้งแตอยุธยา
อุทยั ธานี ชัยนาท นครสวรรค และเพชรบูรณ บานเมืองแถบนีไ้ ดสรางศาสนสถานและวัตถุในศิลปะ
แบบทวารวดีกระจายกันอยูมากมาย เมืองละโวหรือที่จารึกบนเหรียญสมัยทวารวดี จารึกขอม
และตํานานเกาวา ลวปุระ มีประวัติสืบเนื่องยาวนานไปจนถึงสมัยทวารวดี นักโบราณคดี
กํ า หนดรู ป แบบศิ ล ปกรรมสมั ย ต อ จากศิ ล ปะยุ ค สมั ย ทวารวดี ว  า ศิ ล ปะลพบุ รี มี ก ารสร า ง
ศาสนสถานขนาดใหญในศิลปกรรมทวารวดี ดังเชนทีว่ ดั นครโกษา กําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษ

ที่ 14 ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ละโวปรากฏชื่อในจารึกขอมวา สฺรุกโลฺว ในขณะที่เอกสารจีน
เรียก หลอฮู หลังจากนั้นมาละโวกลายเปนศูนยกลางทางการเมืองและวัฒนธรรม ที่มีลักษณะ
โดดเดน ศิลปะแบบละโวถูกเรียกขานวา ศิลปะลพบุรี มีลักษณะผสมผสานของอิทธิพลศิลปะ
ขอมและพุกาม โบราณสถานศาสนสถานศิลปะลพบุรี ไดแก ปรางคแขก พระปรางคสามยอด
พระปรางควัดมหาธาตุ เปนตน (ธิดา สาระยา, 2552, น. 88-223)
ชวงปลายรัชกาลที่ 5 พันตรีลูเนต เดอ ลา วองจิแยต นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ไดทํา
รายงานการสํ า รวจโบราณวั ต ถุ เรื่ อ ง ศิ ล ปะเขมร กํ า หนดอายุ ส มั ย โบราณวั ต ถุ ต ามหลั ก
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดทรงพระนิพนธ “ตํานานพุทธเจดีย” ในปพุทธศักราช 2469 รวบรวมความรูทางประวัติศาสตร
ศิลปะไทย และมีพระดําริใหใชคําวา ศิลปะลพบุรี ไดรับการตอบรับอยางดีในวงวิชาการ
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดนิยามเพิ่มเติมวา ศิลปะลพบุรี หมายถึง โบราณวัตถุสถานศิลปะ
แบบเขมรที่คนพบในประเทศไทย รวมทั้งศิลปะที่ทําขึ้นในประเทศไทยโดยเลียนแบบศิลปะเขมร
ในประเทศกัมพูชา (กรมศิลปากร, 2536, น. 80-84)
จากการศึกษาในเวลาตอมา ไดมีการกลาวถึงศิลปะลพบุรีวา หมายถึง โบราณวัตถุสถาน
ศิลปะแบบเขมรที่คนพบในประเทศไทย และยังรวมถึงโบราณวัตถุสถานที่ทําขึ้นในประเทศไทย
โดยทําเลียนแบบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา ครัง้ แรกไดกาํ หนดอายุสมัยอยูใ นชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 16 – 18 ตอมามีการศึกษาพบวา โบราณวัตถุสถานโดยเฉพาะที่พบในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีอายุเกาเกินกวาพุทธศตวรรษที่ 16 จึงไดขยายขอบเขตอายุของศิลปะลพบุรี
เปนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 เพราะเหตุวาอิทธิพลของศิลปะลพบุรี
ไดคงอยูและมีแรงสงตอมาจนถึงสมัยอยุธยา (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว., 2542, น. 55-63)
ผูเชี่ยวชาญวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย ไดอธิบายถึงศิลปะลพบุรีวา หมายถึง ศิลปะ
ที่สรางขึ้นภายใตวัฒนธรรมขอมหรือจะเรียกวาเขมรก็ตาม ดวยเหตุนี้การศึกษาศิลปะขอม
ที่ พ บในดิ น แดนไทย จึ ง อนุ โ ลมเที ย บเคี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาศิ ล ปะขอมในประเทศกั ม พู ช า
เพราะมีความคลายคลึงกัน (สันติ เล็กสุขุม, 2554, น. 22-68) ในขณะที่พิเศษ เจียจันทรพงษ
ผูเชี่ยวชาญโบราณคดีประวัติศาสตรของกรมศิลปากร มีความเห็นวาศิลปกรรมแบบเขมร
ที่คนพบในภาคกลางของประเทศไทยก็นาจะเรียกวา ศิลปะลพบุรี แตศิลปกรรมแบบเดียวกันนี้
หากพบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็ควรเรียกวา ศิลปะขอม ไมใช ศิลปะ
เขมร เพราะเหตุวาคําวา เขมร นั้น เปนชื่อเรียกชนชาติที่เพิ่งปรากฏในจารึกราวตนพุทธศตวรรษ
ที่ 18 สวนกอนหนานั้นจะเรียกกันวา ขอม หรือ กัมพุช (กรมศิลปากร, 2536, น. 80-85)
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จากแนวคิดของนักประวัติศาสตรศิลปะจึงสรุปไดวา ศิลปะลพบุรีหมายถึง โบราณวัตถุ
สถานศิลปะแบบเขมรทีค่ น พบในประเทศไทย และรวมถึงโบราณวัตถุสถานทีท่ าํ ขึน้ ในประเทศไทย
โดยทําเลียนแบบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา กําหนดอายุสมัยอยูใ นชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18
ดวยเหตุที่เปนศิลปะที่สรางขึ้นภายใตวัฒนธรรมขอมหรือเขมร การศึกษาศิลปะขอมที่พบ
ในดินแดนไทย จึงอนุโลมเทียบเคียงกับผลการศึกษาศิลปะขอมในประเทศกัมพูชา เพราะมี
ความละมายคลายคลึงกัน ศิลปะลพบุรี มีลักษณะโดดเดนกลาวคือเปนงาน ฝมือของชางทองถิ่น
ที่นําแบบศิลปะเขมรมาทําใหทรวดทรงและลวดลายประดับผิดแผกไปจากเดิม จึงเรียกวา
ศิลปะลพบุรี นอกจากนี้ยังแตกแขนงเปนศิลปะสมัยเฉพาะในลพบุรีเปนศิลปะของชางทองถิ่น
ทรวดทรงและลวดลายประดั บ เป น เอกลั ก ษณ ที่ พ บได ใ นปรางค แขกพระปรางค ส ามยอด
พระปรางควัดมหาธาตุ พระพุทธรูป เทวรูป

ภาพที่ 1 เศียรพระพุทธรูป หินทราย ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18-19 พบที่จังหวัดลพบุรี
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณฯ จังหวัดลพบุรี

ศิลปะลพบุรีมีลักษณะเดน จากการที่ไดรับอิทธิพลของศิลปะขอมผสมกับอิทธิพล
ศิลปะทองถิ่นลพบุรี จากตัวอยางเศียรพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18-19
พบที่จังหวัดลพบุรี พระพักตรรูปสี่เหลี่ยม ขมวดพระเกศานูน พระเกตุมาลาทรงกรวยแหลม
พระขนงตอกันเปนเสน พระเนตรเรียว ทอดสายพระเนตรลงตํ่า พระนาสิกโดง พระโอษฐหนา
พระพั ก ตร นิ่ ง เฉยไม แ สดงความรู  สึ ก มากนั ก เพราะอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะท อ งถิ่ น ลพบุ รี เข า มาผสม
เปนสิ่งที่แตกตางไปจากลักษณะศิลปะขอมแบบบายนอยางเห็นไดชัดเจน

ประเด็นสําคัญจากศาสนสถานพระปรางคสามยอด ศิลปะขอมแบบบายน กอสราง
เปนปราสาท 3 หลัง บนฐานเดียวกันดวยศิลาแลงฉาบปูนและประดับดวยลายปูนปน มีฉนวน
เชื่อมตอกันเรียกวามุขกระสัน มีลักษณะพิเศษบางอยาง เชน การทําชั้นบัวเชิงบาตร 2 ชั้น
ยอดปราสาทสอบเขาและสูงขึ้น รวมทั้งลวดลายปูนปนบางลาย แสดงใหเห็นฝมือชางทองถิ่น
ปนอยู  และด ว ยลั กษณะเฉพาะของงานศิ ล ปกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ นี่ นั กวิ ชาการจึ ง เรี ย กศิ ล ปะ
แบบนี้วา “ศิลปะลพบุรี”
องคความรูนี้นอกจากจะเปนประโยชนแกวงวิชาการดานโบราณคดีและประวัติศาสตร
แลวยังสงอิทธิพลมาถึงวงวิชาการทางดานดนตรีนาฏศิลปดวยเชนกัน ในปพุทธศักราช 2510
กรมศิลปากรไดสรางสรรคชุดการแสดงโบราณคดี หลังจากนั้นไดมีระบําโบราณคดีอีกหลายชุด
สรางสรรคขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรี นอกจากนี้ผลการวิจัยทารํานาฏศิลปไทย
ในวัฒนธรรมรวมเขมรจากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานวา ทารําในวัฒนธรรมรวมเขมร
นาจะไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรม สืบตอกันมาจากทารําวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรม
อินเดีย และวัฒนธรรมขอมโบราณ (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2554, น. 10-17) และจากการศึกษา
รูปแบบทางศิลปกรรม คติความเชื่อที่ปรากฏในประติมากรรมเทพรําปราสาทหินพิมาย พบวา
รูปแบบทารายรําของภาพเทพรํา มีสวนสัมพันธกับทารําในแมทาของนาฏศิลปไทย (ผกา
เบญจกาญจน, 2540, น. 1-66) รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหประติมากรรมรูปพระศิวนาฏราช
แบบเขมรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเปรียบเทียบกับทารําระบําลพบุรี
พบวา องคประกอบทารําและคติความเชื่อจากการศึกษา ประติมากรรมรูปพระศิวนาฏราช
แบบเขมรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอิทธิพลตอทารําระบําลพบุรี
(พิษณุ เข็มพิลา, 2539, น. 2-78)
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ภาพที่ 2 ภาพสลักศิวนาฏราช
ที่มา: ปราสาทหินและทับหลัง: 2542 (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว., 2542, น. 337)

จากการศึกษาทางโบราณคดีและวิชาประวัติศาสตรศิลปะ รูปพระศิวนาฏราชหรือ
พระอิศวรทรงฟอนรําของศิลปะลพบุรีในประเทศไทย พบวาไดรับอิทธิพลจากศิลปะขอมราว
พ.ศ. 1600-1750 (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., 2515, น. 154) ในสวนของดนตรีนั้นเปนวัฒนธรรม
รวมของภูมภิ าค ทีม่ กี ารถายทอดวัฒนธรรมฉันเครือญาติ เครือ่ งดนตรีแหงอุษาคเนยจงึ คลายคลึง
กัน เครื่องดนตรียุคแรกสุดของอุษาคเนย ราว 5,000 ปมาแลว เปนวัฒนธรรมไมไผ ไดแก
เกราะ โกรง กรับ โปง กลอง ป และระนาด ยุคตอมาราว 3,000 ปมาแลว เปนวัฒนธรรมฆอง
ไดแก ฆอง กลองมโหระทึก และระฆัง จนถึง พ.ศ. 1000 ไดรับวัฒนธรรมจากทางตะวันตก
ของภูมิภาค ไดแก แตร สังข บัณเฑาะว ปไฉน กลองชนะ รํามะนา ซอสามสาย และจากทาง
ตะวันออกของภูมิภาค ไดแก พิณจีน ซอดวง และซออู (สกลสุภา ทองนอย, 2553, น. 10-27)
ชาติไทยมีความเจริญรุงเรืองมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณประจําชาติ มีโบราณวัตถุสถาน
มากมายปรากฏอยูทั่วไป งานศิลปะในโบราณวัตถุสถานเหลานี้ มีเรื่องราวที่ควรคาศึกษา ทั้งใน
แงมุมทางดานประวัติศาสตรศิลปะและดานดนตรีนาฏศิลปไทย
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของบทความวิจยั นีค้ อื เพือ่ ศึกษาอิทธิพลศิลปะลพบุรที มี่ ตี อ ระบํานาฏสุรางค
พระปรางคสามยอด

วิธีการศึกษา
การวิจยั นีใ้ ชแนวคิดวิชาประวัตศิ าสตรศลิ ปะของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ศาสตราจารย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ศาสตราจารย ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขมุ และแนวคิดการสรางสรรคระบําโบราณคดีของ นายธนิต อยูโ พธิ์
นายมนตรี ตราโมท นางลมุล ยมะคุปต นางเฉลย ศุขะวณิช เปนกรอบแนวคิดการวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหเอกสารขอมูลศิลปะลพบุรจี ากโบราณวัตถุทจี่ ดั แสดง
ไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณฯ และจากโบราณสถานพระปรางคสามยอด
สัมภาษณเชิงลึกผูท รงคุณวุฒทิ างดานประวัตศิ าสตรศลิ ปะ ผูป ระพันธคาํ รองทํานองเพลง
ผูสรางสรรคเครื่องแตงกายและทารํา สรุปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสามเสา หาความเชื่อมโยง
ทางวิชาการ ระหวางประวัติศาสตรศิลปะลพบุรี กับดนตรีนาฏศิลปไทย
ขอบเขตเนื้อหาศึกษาที่เกี่ยวของกับศิลปะลพบุรี หมายถึง โบราณวัตถุสถานศิลปะ
แบบเขมรที่คนพบในประเทศไทย รวมถึงที่ทําขึ้นในประเทศไทยโดยเลียนแบบศิลปะเขมร
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18
ขอบเขตพื้นที่เลือกใชชุดการแสดงระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด ศึกษาอิทธิพล
ศิลปะลพบุรี เนื่องจากชื่อระบําและวัตถุประสงคการสรางสรรคระบุชัดเจนวา ศึกษาขอมูลจาก
พระปรางคสามยอดทีม่ ี ลักษณะรูปแบบศิลปะลพบุรเี ดนชัดมาประยุกตใชสรางสรรคชดุ การแสดง
ผลการศึกษา
1. อิทธิพลศิลปะลพบุรีที่มีตอดนตรี พบวา เนื้อรองประพันธตามกรอบแนวคิด จาก
ขอความในจารึกที่ศาลสูงเมืองลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 15-16 บันทึกการอุทิศนางระบํากับ
ผูขับรองเพลงแกฤๅษีวาสุเทพผูเปนเทพเจาสําคัญประจําเมืองลพบุรี ทําใหวิเคราะหไดวา
วัฒนธรรมดานดนตรีนาฏศิลปไดปรากฏอยูแลว ภายใตวัฒนธรรมศิลปะขอม ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากอารยธรรมใหญของอินเดีย
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เพลงขึ้นใหมเปนเพลงอัตราสองชั้นสําเนียงเขมร ประกอบดวยเที่ยวชา เที่ยวเร็ว มีสี่รอบ
ทอนที่หนึ่งสองเที่ยว ทอนที่สองสองเที่ยว และเที่ยวเร็วสี่เที่ยว
เครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงเพลงระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด ไดแก
ระนาดเอก ฆอง ตะโพน โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ ปใน เปนไปตามขอมูลที่พบวาดนตรี
เปนวัฒนธรรมรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการถายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
ทํานองเพลงและเครือ่ งดนตรีแหงอุษาคเนยจงึ คลายคลึงกัน (สกลสุภา ทองนอย, 2553, น. 10-27)

ภาพที่ 3 จารึกบนเสาแปดเหลี่ยมที่ศาลสูง เมืองลพบุรี
ที่มา: ผูวิจัย, 2558

เนื้อรองจึงมีใจความกลาวถึงนางระบําจากฟากฟาลงมารายรําบูชาเทพเจาประจําเมือง
ลพบุรี ผูสถิตในพระปรางคสามยอดดังนี้
-ปพาทยทําเพลงเขมรเปาใบไม-รองเพลงเขมรเปาใบไมงามพระปรางคสามยอดเยี่ยมเวหา จรัสหลาเวียงละโวโอฬารศรี
สถิตถิ่นแดนภพลพบุรี
แตบุราณนานปมลังเมลือง
ศิลาแลงแตงชอชั้นงามปรางคมาศ ยอดปราสาทเรืองจรุงงามฟุงเฟอง
อุบัติแสงอารยธรรมงามประเทือง
คาควรเมืองผานสมัยหลายรอยป
สุรางคนาลีลาศนาฏกรกราย
ฟอนรํารายบูชาเทพบดีศรี
ผูสถิตปรางคสามยอดภูบดี
เชิญพิทักษธานีเจริญเทอญ
ปพาทยทําเพลงระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด
ทํานองเพลงไดประพันธใหม โดยนําโครงสรางมาจากเพลงเขมรเปาใบไม เปนเพลง
อัตราสองชั้นสําเนียงเขมร ทํานองเกาเปนเพลงสองทอน ทอนละสี่จังหวะ มาประพันธทํานอง

ภาพที่ 4 ภาพสลักพระศิวะทรงรายรําเหลาเทพบรรเลงดนตรี
ที่มา: ปราสาทหินและทับหลัง (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว., 2542)

2. อิทธิพลศิลปะลพบุรีตอการแตงกาย จากการสัมภาษณเชิงลึกผูสรางสรรคพบวา
ไดแรงบันดาลใจประดิษฐเครื่องแตงกาย จากการศึกษาโบราณวัตถุศิลปะลพบุรี ดังนี้
2.1 ศีรษะ ไดรูปแบบจากภาพศีรษะเทวสตรีที่พบในพระปรางคสามยอด
2.2 เสื้อ ไดรูปแบบจากรูปปนของเทวสตรีไมสวมเสื้อที่พบในพระปรางคสามยอด
ปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณฯ เครื่องประดับ ทรงผม
ดังภาพ 5 - 6
2.3 ผานุง ไดรปู แบบจากภาพจําหลัก ในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณฯ
2.4 เครือ่ งประดับ ไดรปู แบบจากรูปปน เทวสตรีทปี่ ระดิษฐานในพระปรางคสามยอด
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ภาพที่ 5 ทรงผม เสื้อผา เครื่องประดับและวิธีการแตงกายศิลปะลพบุรีชวงพุทธศตวรรษที่ 16
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณฯ จังหวัดลพบุรี

3. อิ ท ธิ พลศิ ล ปะลพบุ รีต  อ ท ารํ า จากการสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ กผู  ส ร างสรรค พบว า ได
แรงบั น ดาลใจประดิ ษ ฐ ท  า รํ า โดยจิ น ตนาการจากการศึ ก ษาโบราณวั ต ถุ ที่ จั ด แสดง
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณฯ โดยใชแนวคิดการประดิษฐทารําของ
นางเฉลย ศุขะวณิช
ทารําที่ประยุกตสรางสรรคใหม แบงออกไดเปน 2 ชวง ดังนี้ ชวงแรกเปนทารํา
ตามเนื้อรอง ชวงที่สองเปนทารําประกอบการบรรเลงดนตรีไมมีเนื้อรอง ทารําที่ประดิษฐขึ้น
สื่อความหมายถึงการเคารพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระปรางคสามยอด ประกอบดวยทารํา
หลักที่สื่อความหมาย 3 นัยสําคัญ คือ
3.1 ทาไหวแสดงถึงการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระปรางคสามยอด
3.2 ทาออนชอยสวยงาม แสดงถึงเหลานางฟามาบูชาพระปรางคสามยอด
3.3 ทาพระปรางคสามยอดเปนการแปรแถวและตั้งซุมเปนสามกลุม เพื่อใหกลุม
ผูแสดงมีลักษณะคลายกับเปนสัญลักษณของพระปรางคสามยอด

ภาพที่ 7 แสดงการประดิษฐทารําตามแนวคิดที่ไดจากโบราณวัตถุศิลปะลพบุรี
ทีม่ า: การสรางสรรคชดุ การแสดงโดยใชวธิ กี ารทางประวัตศิ าสตรฯ (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร,ี 2554, น. 67)

ภาพที่ 6 การประดิษฐเครื่องแตงกายจากโบราณวัตถุศิลปะลพบุรี
ทีม่ า: การสรางสรรคชดุ การแสดงโดยใชวธิ กี ารทางประวัตศิ าสตรฯ (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร,ี 2554, น. 79)
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ภาพที่ 8 พระพุทธรูปและเทวสตรีหินทราย พบที่ลพบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีใชเปนตนแบบประดิษฐเครื่องแตงกายระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณฯ จังหวัดลพบุรี

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตรสรุปวา ศิลปะ
ลพบุ รี ทรงอิ ท ธิ พ ลสื บ เนื่ อ งยาวนานในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ก อ นแผ อิ ท ธิ พ ล
ครอบงําศิลปะทวารวดีในภาคกลางตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๑๖ ถึง ๑๘ ลักษณะเดนของศิลปะลพบุรี
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในจังหวัดลพบุรี สวนใหญเปนงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
ไดรับอิทธิพลศิลปะขอมผสมกับอิทธิพลศิลปะทองถิ่น พระพุทธรูปจะมีพระพักตรรูปสี่เหลี่ยม
ขมวดพระเกศานูน พระเกตุมาลาทรงกรวยแหลม พระเนตรเรียวทอดสาย พระเนตรลงตํ่า
พระขนงตอกันเปนเสน พระนาสิกโดง พระโอษฐหนา พระพักตรนิ่งเฉยไมแสดงความรูสึก
มากนัก ศิลปะลพบุรีมีอิทธิพลอยางสูงตอดนตรีนาฏศิลปไทย เห็นไดจากการใชหลักฐาน
ทางโบราณคดี ไดแก พระปรางคสามยอด ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุง เปนตน
นํามาสรางสรรคทํานองเพลง กระบวนทารํา และเครื่องแตงกาย ในระบําลพบุรีของกรม
ศิ ล ปากร เช น เดี ย วกั บ ระบํ า นาฏสุ ร างค พ ระปรางค ส ามยอด ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะลพบุ รี
ดังจะอภิปรายผลในประเด็นดังตอไปนี้
1. อิทธิพลศิลปะลพบุรีตอการประดิษฐทารําระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด
สรุปไดวาสรางตามหลักการแนวคิดของนางเฉลย ศุขะวณิช ปรมาจารยดานนาฏศิลปไทย

คือ ประพันธเนื้อรองและทํานองเพลงไวกอนแลวจึงคิดทารําและการแปรแถว ลีลาทารําจึง
จินตนาการยึดตามขอมูลที่ไดมาจาก ภาพจําหลัก รูปปนเทวสตรี พระพุทธรูป และโบราณวัตถุ
จากพระปรางคสามยอด
การประดิษฐทารําแบงเปน 2 ชวง คือ ทารําชวงแรกรําตามเนื้อรอง ทารําชวงที่สอง
รํ า ตามการบรรเลงดนตรี ไ ม มี เ นื้ อ ร อ ง ท า รํ า ที่ ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น สื่ อ ความหมายเป น 3 นั ย คื อ
การเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระปรางคสามยอด เหลานางฟามารายรําบูชาพระปรางค
สามยอด และการแปรแถวตั้งซุมเปนสัญลักษณของพระปรางคสามยอด
เนื่องจากศิลปะลพบุรี ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16-18 มีลักษณะเดนคือ มีอิทธิพล
ศิลปะขอมผสมกับอิทธิพลศิลปะทองถิ่น แนวคิดการสรางสรรคระบําชุดนี้จึงสอดคลองกับ
ผลการวิ จั ย ท า รํ า นาฏศิ ล ป ไ ทยในวั ฒ นธรรมร ว มเขมรจากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ข อง
ฉันทนา เอี่ยมสกุล สรุปวา ทารําในวัฒนธรรมรวมเขมรนาจะไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรม
ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากท า รํ า วั ฒ นธรรมทวารวดี วั ฒ นธรรมอิ น เดี ย และวั ฒ นธรรมขอมโบราณ
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผกา เบญจกาญจน ที่ศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม คติ
ความเชื่อที่ปรากฏในประติมากรรมเทพรําที่ปราสาทหินพิมาย พบวารูปแบบทาการรายรํา
ของภาพเทพรํา สัมพันธกับทารําในแมทาของนาฏศิลปไทย รวมทั้งสอดคลองกับผลการ
วิ เ คราะห ป ระติ ม ากรรมรู ป พระศิ ว ะนาฏราชแบบเขมรที่ พ บในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับทารําระบําลพบุรีของพิษณุ เข็มพิลา พบวา องคประกอบ
ของท า รํ า และคติ ค วามเชื่ อ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ป ระติ ม ากรรมรู ป พระศิ ว นาฏราช
แบบเขมร ที่คนพบในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอิทธิพลตอทารําระบํา
ลพบุรี อิทธิพลศิลปะลพบุรีจึงปรากฏชัดเจนตอการประดิษฐทารําระบํานาฏสุรางคพระปรางค
สามยอด ตัวอยางเชน การจีบมือทีไ่ ดรปู แบบมาจากลักษณะนิว้ ของพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรี
คือ ปลายนิ้วหัวแมมือจรดเหนือขอแรกปลายนิ้วชี้ นิ้วที่เหลือเหยียดตึงเชนเดียวกันกับการจีบมือ
ทารําระบําลพบุรี เปนตน
2. อิทธิพลศิลปะลพบุรีตอเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และทรงผมที่ใชในระบํา
นาฏสุ ร างค พ ระปรางค ส ามยอด ได รู ป แบบมาจากรู ป ป  น ของเทวสตรี แ ละงานศิ ล ปกรรม
ในพระปรางคสามยอด กลาวคือ เสื้อผาประดิษฐขึ้นโดยจินตนาการจากรูปปนไมสวมเสื้อ
แตเนื่องจากสภาพการแสดงจริงที่ระบําชุดนี้จะตองใชผูแสดงสตรี จึงตองดัดแปลงเปนเสื้อสีเนื้อ
รัดรูปไมมีแขน เพื่อใหดูแลวคลายผูแสดงไมสวมเสื้อ สอดคลองตามลักษณะการแตงกาย
ในรูปปนของเทวสตรีศิลปะลพบุรี นอกจากนั้นการประดิษฐเครื่องประดับ ก็ใชจินตนาการจาก
ภู ษ าอาภรณ ข องเทวรู ป เทวสตรี มาออกแบบเครื่ อ งประดั บ ได แ ก ศิ ร าภรณ ก ระบั ง หน า
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กระบังหนาหมูระบําตัว รองรัดตนแขน สรอยคอ เข็มขัด กําไลขอมือ กําไลขอเทา รวมถึง
ทรงผม ซึ่งสอดคลองตามประวัติศาสตรศิลปะลพบุรี ในประเด็นสําคัญจากพระปรางคสามยอด
ซึ่งเปนศิลปะขอมแบบบายน แตมีลักษณะพิเศษบางอยางทางสถาปตยกรรมและประติมากรรม
ที่พบในศาสนสถานแหงนี้ เชน การทําชั้นบัวเชิงบาตร 2 ชั้น ยอดปราสาทสอบเขาและสูงขึ้น
รวมทั้งลวดลายปูนปนบางลาย แสดงใหเห็นฝมือชางทองถิ่นปนอยู และดวยลักษณะเฉพาะ
ของงานศิ ล ปกรรมจากพระปรางค ส ามยอด ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย ผ า นทาง
วัฒนธรรมขอม-เขมรผสมผสานกับฝมือชางทองถิ่น จึงมีลักษณะเดนที่เรียกวา ศิลปะลพบุรี
รูปแบบศิลปะที่มีอัตลักษณโดดเดนนี้ยังพบไดในโบราณวัตถุ ตัวอยางเชน เทวรูป เทวสตรี
พระพุทธรูป และโบราณสถานศิลปะลพบุรี เปนตน
การออกแบบเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และทรงผม ระบํานาฏสุรางคพระปรางค
สามยอด โดยจินตนาการจากโบราณวัตถุสถานศิลปะลพบุรี แนวคิดนี้จึงเปนวิธีการเชนเดียวกัน
กับการประดิษฐระบําโบราณคดีของ นายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่ใชภาพจําหลัก
และโบราณวัตถุสถาน ซึ่งสรางขึ้นตามรูปแบบศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย อาทิ พระปรางค
สามยอด ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุง นํามาออกแบบเครือ่ งแตงกายและเครือ่ งประดับ
ของนักแสดงระบําลพบุรี
3. การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะลพบุ รี มี อิ ท ธิ พ ลต อ การประพั น ธ ทํ า นองเพลง
เนื้อรอง และการเลือกใชเครื่องดนตรีในระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอดอยางสูง ทํานอง
เพลงระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอดไดประพันธใหม นําโครงสรางมาจากเพลงเขมรเปาใบไม
เปนเพลงอัตราสองชั้นสําเนียงเขมร ทํานองเกาเปนเพลงสองทอน ทอนละสี่จังหวะ มาประพันธ
ทํ า นองเพลงขึ้ น ใหม เ ป น เพลงอั ต ราสองชั้ น สํ า เนี ย งเขมร ประกอบด ว ยเที่ ย วช า เที่ ย วเร็ ว
มีสี่รอบ ทอนที่หนึ่งสองเที่ยว ทอนที่สองสองเที่ยว และเที่ยวเร็วสี่เที่ยว
เนื้อรองมีใจความกลาวถึงนางระบําจากฟากฟาลงมารายรําบูชาสักการะเทพเจาประจํา
เมืองลพบุรผี สู ถิตในพระปรางคสามยอด เปนไปตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาขอความในจารึก
ที่ศาลสูงเมืองลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 15-16 บันทึกการอุทิศนางระบํากับผูขับรองเพลงแกฤๅษี
วาสุเทพผูเ ปนเทพเจาสําคัญประจําเมืองลพบุรี ทําใหวเิ คราะหไดวา วัฒนธรรมดานดนตรีนาฏศิลป
ไดปรากฏอยูแลว ภายใตวัฒนธรรมศิลปะขอม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมใหญของอินเดีย
สําหรับเครื่องดนตรีที่ใชในระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด ไดแก ระนาดเอก ฆอง
ตะโพน โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ ปใน สอดคลองตามแนวความคิดของ สกลสุภา ทองนอย
ที่กลาวถึงดนตรีที่เปนวัฒนธรรมรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการถายทอด
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทํานองเพลงและเครื่องดนตรีแหงอุษาคเนยจึงคลายคลึงกัน
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ระบํ า นาฏสุ ร างค พ ระปรางค ส ามยอดคื อ สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะลพบุ รี
ที่มีตอดนตรีนาฏศิลปไทยทั้งโดยตรงและโดยออม วัตถุประสงคครั้งแรกของการสรางสรรค
ระบําชุดนีเ้ พือ่ เปนเกียรติยศของแผนดินทีม่ พี ระปรางคสามยอดเปนโบราณสถานสําคัญคูช าติไทย
โดยใชศิลปะการแสดงที่สรางสรรคจากงานศิลปกรรมภาพสลัก พระพุทธรูป เทวรูป เทวสตรี
ที่แสดงถึงเอกลักษณของศิลปะลพบุรี สัญลักษณเหลานาฏสุรางคนางฟารายรําบูชาพระปรางค
สามยอดของระบําชุดนี้ แสดงถึงความศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ และความเคารพรัก
อยางสูงสุดของปวงชนชาวไทยที่มีตอโบราณสถานสําคัญในประวัติศาสตรลพบุรีและชาติไทย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทัว่ ไป สถานศึกษาควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาแหลงความรูโ บราณสถาน
ในทองถิ่น เพื่อเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรของชาติแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป
2. ข อ เสนอแนะในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ค วรส ง เสริ ม
การนําขอมูลทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตร มาใชในการวิจัยสรางสรรคเพื่อประชาสัมพันธ
ประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใชศิลปะการแสดงเปนสื่อ
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การสรางสรรคชุดการแสดง “ระบําเยื่อเคยราย็อง”
THE INVENTION OF YUEA KUEAY RAYONG DANCE
ประกิจ พงษพิทักษ*
PRAKIT PONKPITAK

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือ
กะป ของหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง นํามาสูการสรางสรรค
ชุดการแสดง ระบําเยื่อเคยราย็อง วิธีการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ
ตํารา การสัมภาษณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ขั้ น ตอนการทํ า เยื่ อ เคยหรื อ กะป ข องกลุ  ม ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น หมู  ที่ 3 ตํ า บลหนองละลอก
โดยแบงกลุมการสัมภาษณออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ และกลุมภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการทําเยื่อเคยหรือกะปของหมูที่ 3 โดยมีการกําหนดหลักเกณฑของผูใหขอมูลทั้งสองกลุม
ที่ชัดเจน การสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ พรอมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมือและขอมูล
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อนําองคความรูมาสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง ระบํา
เยื่อเคยราย็อง ผลการวิจัยพบวา การทําเยื่อเคยหรือกะปของกลุมภูมิปญญาทองถิ่นหมูที่ 3
ตําบลหนองละลอก มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลากวา 100 ป จากบรรพบุรุษจนกลายมาเปน
สิ น ค า พื้ น เมื อ งที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย งมายาวนาน โดยใช วั ต ถุ ดิ บ กุ  ง เคยมาทํ า เป น กะป พบมาก
ในบริเวณทะเลของจังหวัดระยอง แหลงการทํากะปที่มีชื่อเสียงมีอยูหลายแหง โดยเฉพาะตําบล
หนองละลอก ซึ่งผูวิจัยไดนําอัตลักษณของการทําเยื่อเคยหรือกะปของกลุมภูมิปญญาทองถิ่น
หมูที่ 3 มาสรางสรรคขึ้นเปนกระบวนทารํา โดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 สะทอน
วิถีทําเยื่อเคยชาวระยอง ชวงที่ 2 รวมปรองดองสืบสานภูมิปญญา และชวงที่ 3 สุขชื่น
ตาฟาเพ็ญรําวงชาวระยอง เพลงที่ใชประกอบการแสดงเปนเพลงที่ประพันธขึ้นใหม ชื่อเพลง
ระบําเยื่อเคยราย็อง ดานการประดิษฐเครื่องแตงกาย ไดศึกษาการแตงกายของชาวระยอง
ในอดีตมาสรางเปนเครื่องแตงกาย อุปกรณการแสดง ใชระวะ ไหเคลือบดินเผา กระบุงใสเคย
กระชอนเกอะนํ้าเคย กระจาดใสเคย และผลิตภัณฑกะปสําเร็จรูป
คําสําคัญ : เยื่อเคย, ราย็อง
*
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Abstract

The purposes of this research were 1) to study the history and the process
of making Yuakhoei or Kapi at Moo 3 Nonglalok Sub-District, Ban Khai District,
Rayong Province, 2) to create a performance called Rabam Yuakhoeirayong.
The data for this research were from documents, books, textbooks and
interviews with the local scholars and the experts about the history and
the making process of Yuakhoei or Kapi. The data were analyzed to get
the knowledge used to create Rabam Yuakhoeirayong performance. The results
of this research revealed that Yuakhoei or Kapi making process at this area was
inherited more than 100 years. It has become the famous local product made
from krill or small shrimp that could be found in Rayong Province. The identity
of making Yuakhoei or Kapi of Nonglalok District was applied to choreograph
the dance which was divided into 3 phases. The ﬁrst reﬂected Yuakhoei making
process, the second showed the folk wisdom’s inheritance and the third showed
the people’s happiness. The music which was newly composed called Rabam
Yuakhoei Song. The invention of costumes was inﬂuenced by the dressing style
of Rayong people in the past. The instruments for performing were Rawa, potteryjars, basket and colander to pour out the water, pannier and Kapi in the containers.
Keywords: Yuakhoei, Rayong

บทนํา

ประชากรของจังหวัดระยองที่นิยมประกอบอาชีพการทําประมงมีการนําวัตถุดิบซึ่ง
ไดจากทองทะเลในเขตจังหวัดระยอง เชน กุง ปู ปลา เคย ฯลฯ ซึ่งเคยชาวระยองมักนิยม
มาใชทําเครื่องปรุงเพื่อใชประกอบอาหารในลักษณะของอาหารคาวและอาหารหวาน โดยทั่วไป
เรียกวา “กะป”
กะป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารทะเลพื้ น บ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งมานานของจั ง หวั ด ระยอง
กลาวกันวากะปที่ดีนั้นจะตองเปนกะปของตําบลกรํ่า อําเภอแกลง เปนกะปที่ทํามาจากเคย
หรือกุงเคย ซึ่งเปนสัตวนํ้าเค็มชนิดหนึ่งคลายกุงแตตัวเล็กมาก เปลือกใสบาง ดวยเหตุนี้กะป
จึงเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา “เยื่อเคย” กะปที่ดีจะตองทําจากเคยนํ้าลึก เพราะตัวใหญใส

ไมมีลูกปลาปน กะปของเมืองระยองนั้น สันนิษฐานวาคงจะทํามาแลวไมนอยกวา 200 ป
จะเห็ น ได ว  า เมื่ อ พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ 5
ไดเสด็จประพาสจังหวัดระยอง แลวไดเสด็จไปทอดพระเนตรการทํากะปที่บริเวณคลองกรุน
(บริเวณบานเพในปจจุบันนี้)
จากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําเยื่อเคยหรือกะป
ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีขั้นตอนในการทํากลาวไวในสําเนาพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องระยะทางเสด็จประพาสเมืองจันทบุรี และเหตุที่การทําเยื่อเคย
หรือกะปในจังหวัดระยอง พบวา มีแหลงที่มีชื่อเสียงในดานการทํากะปอยูอยางมากมาย
อาจกลาวไดวา แทบทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองมีการทําเยื่อเคยหรือกะปเพื่อใชในครัวเรือน
และบางครั้งก็นํามาเปนสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน เชน
บ า นกรํ่ า บ า นพลา บ า นค า ย บ า นชากกระโดน บ า นหลั ง เขา บ า นปากนํ้ า แหลมเจริ ญ
บานแหลมแมพมิ พ บานชุมแสง บานฉาง บานเพ บานกนอาว บานปากนํา้ ประแสร บานหนองบัว
และบานหนองละลอก ซึ่งอัตลักษณดานภูมิปญญาในการทําเยื่อเคยหรือกะปนี้ จึงเปนสูตร
ตํารับเฉพาะของเครื่องปรุงรส ที่สรางชื่อเสียงมายาวนานเคียงคูกับนํ้าปลาแทของเมืองระยอง
การแสดงชุ ด นี้ เ พื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง กรรมวิ ธี และขั้ น ตอนการทํ า เยื่ อ เคยหรื อ กะป
เมืองระยอง เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดระยอง ดานการประกอบอาชีพ
การทําเยื่อเคยหรือกะป มีรูปแบบการทําอยางเปนขั้นตอนสามารถพบเห็นไดจากชาวบาน
หมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ที่มักออกไปไสเคยหรือชอนตัวเคย
ในเวลาเชาที่ทะเล ซึ่งมีระดับความลึกของนํ้าทะเลประมาณหนาอกของคนไสเคย เพื่อจะได
เคยที่ ไ ม ติ ด ทรายและสิ่ ง สกปรกติ ด ตามมากั บ ตั ว เคย โดยสามารถไสเคยได ต ลอดฤดู ก าล
ที่ไมมีลมมรสุม ชาวบานนําเคยมาแปรรูปจนกลายมาเปนกะป ในอดีตจะอัดเนื้อกะปที่ได
ในไหดินเผาเคลือบขนาดตาง ๆ ปจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑไดมีวิวัฒนาการของการบรรจุภัณฑ
ทีแ่ ตกตางไปจากเดิม ใหมคี วามสะดวกในการพกพา และการนําไปใชเพือ่ เปนของฝาก ของทีร่ ะลึก
สวนมากจะบรรจุลงในภาชนะพลาสติกทรงกลมขนาดตาง ๆ ซึง่ เปนการถนอมอาหาร และสงเสริม
สินคาพื้นเมืองของจังหวัดระยองดาน “หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล”
จากสภาพภูมิหลังดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาประวัติความเปนมา ขั้นตอนการทําเยื่อเคย
หรือกะปนํามาสูกระบวนการสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดงในลักษณะที่เรียกวา “ระบํา”
ตามรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด
และนําไปแสดงออกสูสาธารณชนในวงที่กวางขึ้นในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
ตลอดจนเผยแพรสูตางประเทศตามลําดับ เพื่อเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญา
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ทองถิ่นที่สื่อถึงวิถีชีวิตชาวประมงของจังหวัดระยอง รวมถึงกลุมภูมิปญญาทองถิ่นการทํา
เยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหคงอยูตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
2. เพื่อสรางสรรคชุดการแสดง ระบําเยื่อเคยราย็อง
วิธีการศึกษา
การวิจัยสรางสรรค เรื่อง การสรางสรรคชุดการแสดง “ระบําเยื่อเคยราย็อง” เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3
ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง นํามาสูการสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง
ระบําเยื่อเคยราย็อง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากแหลงขอมูลตาง ๆ
การศึกษาเอกสารจากหนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาใหไดขอมูล
ที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง นํามาสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง ระบําเยื่อเคยราย็อง
2. การเก็บขอมูลภาคสนาม ไดดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสั ม ภาษณ ก ลุ  ม ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป น หั ว หน า ส ว นราชการ ที่ เ ป น ผู  นํ า
ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบลและทองถิ่น ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม
ทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นจังหวัดระยอง โดยการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง ซึ่งผูใหขอมูลหลัก ตองมีความรูเกี่ยวกับการทํา
เยือ่ เคยหรือกะป ในดานของประวัตคิ วามเปนมา อัตลักษณ วิถชี วี ติ ของชาวประมงจังหวัดระยอง
การแตงกายของชาวระยอง อุปกรณประกอบการทํา ตลอดจนขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะป
หมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง และความคิดเห็นที่มีตอการ
สรางสรรค ไดแก
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กลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเกี่ยวกับการทําเยื่อเคยหรือกะป (จํานวน 8 คน)
โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกผูใหสัมภาษณตามที่ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้
- ผูทําหนาที่เปนหัวหนาสวนราชการ เปนผูนําทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ ระดับตําบลและทองถิ่น ทําหนาที่บริหารจัดการงานดานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดระยอง สงเสริมการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงใหคงอยู
และรวมถึงการใหเงินทุนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด คือ
กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
1. นายดําริห การควรคิด
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง (9)
2. นายชูชาติ ออนเจริญ
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานระยอง
3. นายทวนธง คํามีศรี
ทีป่ รึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
4. นายเฉลียว ราชบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
5. นายปราโมทย ฉันทมิตร
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก
6. นายอานนท เมธีนันทชัย กํานันตําบลหนองละลอก
7. นายนอม สุนทรถนอม
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนองละลอก
8. นายสมลักษ แกวชิงดวง
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
(พัฒนาการจังหวัดระยอง)
2.2 การสัมภาษณกลุมภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3
ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง (จํานวน 4 คน) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก
ผูใหสัมภาษณที่ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้
- เปนผูมีความชํานาญการดานการทําเยื่อเคยหรือกะป มาเปนระยะเวลา
อยางนอย 10 ปขึ้นไป และยังคงทําอาชีพเสริมนี้อยูในปจจุบัน
- เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ หมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง ดังนี้
กลุม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานการทําเยือ่ เคยหรือกะป ในพืน้ ทีห่ มูท ี่ 3 ประกอบดวย
1. นางอิ่ม จิตบรรจง
อายุ 58 ป บานเลขที่ 37 หมูที่ 3
2. นางสะอาด ทัดไธสง
อายุ 76 ป บานเลขที่ 41/7 หมูที่ 3
3. นางจรัญ พงษพิทักษ
อายุ 57 ป บานเลขที่ 34/1 หมูที่ 3
4. นางจิรวรรณ อุมสุข
อายุ 49 ป บานเลขที่ 34/4 หมูที่ 3
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยสรางสรรคชุดการแสดง ระบําเยื่อเคยราย็อง ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ (Interview Guide) มี ทั้ ง แบบสั ม ภาษณ เ ป น ทางการและ
ไมเปนทางการโดยสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของแบงออกเปน 2 กลุม ที่ไดแบงไวตามเกณฑ
เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยสรางสรรค คือ
1.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิ มีความรูเกี่ยวกับการทําเยื่อเคยหรือกะป (จํานวน 8 คน)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แบบสั ม ภาษณ ซึ่ ง แบ ง ออกเป น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1
สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-Ended) มี 4 ขอ
คือตําแหนงหนาที่ของผูใหสัมภาษณและประสบการณ ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีตอการสรางสรรคผลงานชุดระบําเยื่อเคยราย็อง มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (OpenEnded) มี 9 ขอ
1.2 กลุม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานการทําเยือ่ เคยหรือกะป หมูท ี่ 3 ตําบลหนองละลอก
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง (จํานวน 4 คน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูใ หสมั ภาษณ มีลกั ษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open-Ended)
มี 5 ขอ คือ ประวัติขอมูลสวนบุคคล ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการทําเยื่อเคยหรือกะป
มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open-Ended) มี 6 ขอ
2. แบบสังเกต (Observation) มีทงั้ แบบมีสว นรวมและแบบไมมสี ว นรวม (Participant
and Non-Participant Observation) ใชสังเกตกลุมผูทรงคุณวุฒิ และกลุมภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
2.1 แบบมีสวนรวม คือ การเขาไปทําเยื่อเคยหรือกะป กับกลุมภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557, วันที่ 21 พฤษภาคม 2557, วันที่ 29
พฤษภาคม 2557 และวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ บานภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําเยื่อเคย
หรือกะปนางจรัญ พงษพิทักษ บานเลขที่ 34/1 หมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง
2.2 แบบไม มี ส  ว นร ว ม คื อ การไปสั ง เกตร า นจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน
“หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ตําบลหนองละลอก” ณ บานคุณลออ ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
OTOP ของตําบลหนองละลอก จํานวน 4 ครั้ง เพื่อสังเกตและบันทึกภาพเกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑของชุมชน ความนิยมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑชุมชนตําบล
หนองละลอก
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สวนของวัสดุอุปกรณภาคสนาม ในการศึกษาขอมูลภาคสนามครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
อุปกรณชวยในการเก็บขอมูล คือ กลองวีดิทัศน เครื่องบันทึกเสียง สมุด ปากกา ดินสอ เพื่อให
ไดรายละเอียดของขอมูลมากที่สุด
การตรวจสอบเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีส่ รางเสร็จแลวนําเสนออาจารยทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจ จากนัน้ นํามาแกไขปรับปรุง
และเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นตามเนื้อหา (Content Validity)
แกไขการใชภาษา ทั้งนี้ มีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช ดังนี้
1. นางสาวผองพรรณ เมตตา ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
2. นางเพียงเพ็ชร คมขํา
หัวหนาภาควิชานาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
3. นางสาวปยาภรณ ประเสริฐ คณะทํางานงานอนุรักษสรางสรรคและวิจัยศิลป
วั ฒนธรรม วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปจั น ทบุ รี ประจํ าป
การศึกษา 2557
การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว
จะตองทําการตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งบางครั้งอาจทําไปพรอมกับการ
เก็บรวบรวมขอมูล จึงใชการตรวจขอมูลที่ไดเพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ
ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสา
ดานขอมูลโดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน กลาวคือ
ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานทีจ่ ะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคล
ผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ และการใช
เอกสารวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธีที่ตางกัน แลวจะไดผลเหมือนกัน โดยมีผูตรวจสอบขอมูล
จํานวน 3 คน คือ
1. นางรัจนา พวงประยงค
ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย (ละคร)/ศิลปนแหงชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย-ละคร)
ปพุทธศักราช 2554
(ตรวจสอบการประดิษฐทารําที่มีความสอดคลอง
กับทาทางของภูมิปญญาทองถิ่น)
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2. นายเฉลียว ราชบุรี

3. นางอิ่ม จิตบรรจง

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
(ตรวจสอบประวัติความเปนมาการทําเยื่อเคยหรือ
กะปในจังหวัดระยอง และการแตงกายตามรูปแบบ
ของชาวระยองในอดีต)
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําเยื่อเคยหรือกะป
หมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง
(ตรวจสอบลักษณะทาทางของการทําเยื่อเคยหรือ
กะปและลักษณะของเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่มี
ความสอดคลองกับกิจกรรมที่ทํา)

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกภาพ บันทึกเสียง และจากการจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรมาถอดเนื้อหาและผูวิจัยทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
2. นําขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูใ หสมั ภาษณทมี่ ลี กั ษณะเปนแบบคําถามปลายเปด
(Open-Ended) นํามาวิเคราะหและสรุปความเปนเชิงพรรณนา
3. นําขอมูลความรูเกี่ยวกับบทสัมภาษณในกลุมผูทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะหและ
สรุปความเปนเชิงพรรณนา
4. นําขอมูลความรูเกี่ยวกับบทสัมภาษณในกลุมภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําเยื่อเคย
หรือกะปนํามาวิเคราะหและสรุปความเปนเชิงพรรณนา
5. นําขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และแบบไมมีสวนรวม มาวิเคราะห
ขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
นํามาสูการสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง ระบําเยื่อเคยราย็อง โดยใชทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสรางสรรคงาน ดังนี้ ทฤษฎีการสรางสรรคการแสดง ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว ทฤษฎี
ทัศนศิลป เพื่อนําผลการศึกษามาเขียนรายงานการวิจัยเรื่อง การสรางสรรคชุดการแสดง ระบํา
เยื่อเคยราย็อง

ผลการศึกษา
จากการวิจัยไดทราบวา ประชากรของจังหวัดระยองที่นิยมประกอบอาชีพการทํา
ประมง มีการนําวัตถุดิบซึ่งไดจากทองทะเลในเขตจังหวัดระยอง เชน กุง ปู ปลา เคย ฯลฯ ซึ่งเคย
ชาวระยองมักนิยมมาใชทําเครื่องปรุงเพื่อใชประกอบอาหารในลักษณะของอาหารคาวและ
อาหารหวาน โดยทั่วไปเรียกวา “กะป” กะปที่ทํามาจากเคยหรือกุงเคย ซึ่งเปนสัตวนํ้าเค็ม
ชนิดหนึ่งคลายกุงแต ตัวเล็กมากเปลือกใสบาง ดวยเหตุนี้กะปจึงเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา
“เยือ่ เคย” กะปทดี่ จี ะตองทําจากเคยนํา้ ลึก เพราะตัวใหญใสไมมลี กู ปลาปน กะปของเมืองระยองนัน้
สันนิษฐานวาคงจะทํามาแลวไมนอยกวา 200 ป ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดง
อยางชัดเจน คือ
1. พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จ
ประพาสจังหวัดระยองแลวไดเสด็จไปทอดพระเนตรการทํากะปที่บริเวณคลองกรุน (บริเวณ
บานเพในปจจุบัน) ซึ่งพระองคไดทรงพระราชนิพนธไวเกี่ยวกับการทําเยื่อเคยหรือกะป
2. พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จ
ประพาสเยือนเกาะเสม็ดอีกคราวหนึง่ ไดเสด็จทอดพระเนตรการทําเยือ่ เคยหรือกะปหลายแหลง
และทรงเลาเรื่องเกาะเสม็ดไวในหนังสือพระราชนิพนธเรื่อง “เสด็จประพาสจันทบุรี”
3. พ.ศ. 2438 พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระสมมตอมรพั น ธุ  ไ ด เ สด็ จ ประพาส
เกาะเสม็ด ทรงพระนิพนธเรื่อง เที่ยวทะเลตะวันออก และกลาวถึงการทําเยื่อเคยหรือกะป
มีวิธีการทําที่พิสดาร จากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และกลุม
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการทําเยื่อเคยหรือกะปหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก ผูวิจัยพบวาการทํา
เยื่อเคยหรือกะปของกลุมภูมิปญญาทองถิ่นหมูที่ 3 ตําบลหนองละลอก ไดมีการสืบทอดมาเปน
ระยะเวลากวา 100 ป จากบรรพบุรุษจนกลายมาเปนสินคาพื้นเมืองที่สรางชื่อเสียงมายาวนาน
แหลงการทํากะปในจังหวัดระยองมีอยูหลายแหง โดยเฉพาะในพื้นที่ของตําบลหนองละลอก
เปนแหลงการทํากะปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองในปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยไดนําขั้นตอนของการ
ทําเยื่อเคยหรือกะปกลุมภูมิปญญาทองถิ่น หมูที่ 3 มาสรางสรรคขึ้นเปนกระบวนทารํา เริ่ม
ตั้งแตการออกหาเคยของชายชาวประมง การนําเคยที่ไดมาหมักใสเกลือ การนําเคยที่หมักแลว
มาเกอะนํ้าเคยและออกตากแดดในตะแกรงของฝายหญิง เมื่อเคยแหงพอหมาด ๆ ฝายชาย
จึงนําเคยมาตําในครกไม จนไดเนื้อกะป จากนั้นฝายหญิงจึงนําเนื้อกะปอัดใสไหเคลือบดินเผา
หรือพลาสติกกลองกลมมีฝาปด มีวิธีการอัดกะปดวยการใชนิ้วหัวแมมือกดไลจนเนื้อกะปแนน
จนได เ ป น กะป ท่ี บ รรจุ ไว ใ นภาชนะเป น สิ น ค า พื้ น เมื อ ง ที่ มี สู ต รพิ เ ศษและได รั บ ความนิ ย ม
ของผูบริโภคอยางแพรหลายทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยมีการจัดตั้งกลุมแมบาน
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เพื่อรวมกลุมผลิตเยื่อเคยหรือกะป เพื่อเปนสินคาชุมชน ภายใตการสนับสนุนขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลหนองละลอก ในการสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณ โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของผูนํา
ตามนโยบายหลั ก ในการบริ ห าร ด ว ยความพอประมาณ คื อ การผลิ ต และการบริ โ ภค
ที่อยูในระดับพอประมาณ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก (นายปราโมทย
ฉันทมิตร) กลายเปนผลิตภัณฑชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล “หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล”
ซึ่งไดสรางรายไดแกมวลสมาชิกของตําบลหนองละลอก หมูที่ 3 ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในสวนของการสรางสรรคชุดการแสดงครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการแสดง
แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 สะท อ นวิ ถี ทํ า เยื่ อ เคยชาวระยอง สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การประกอบอาชี พ เสริ ม
การทําเยื่อเคยหรือกะป ที่มีการไสเคยโดยชายชาวประมงจังหวัดระยอง โดยใชระวะซึ่งเปน
อุปกรณการชอนกุงเคย ซึ่งเปนวัตถุดิบที่นํามาใชในการทํากะป
ชวงที่ 2 รวมปรองดองสืบสานภูมิปญญา สื่อใหเห็นถึงการรวมกลุมของชาวบาน
ฝายหญิงและฝายชาย มารวมกันทําเยื่อเคยหรือกะป ตามขั้นตอนและกรรมวิธีจนไดเปน
“หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล” ของดีเมืองระยอง (กะปตําบลหนองละลอก)
ชวงที่ 3 สุ ข ชื่ น ตาฟ า เพ็ ญ รํ า วงชาวระยอง สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความสนุ ก สนานรื่ น เริ ง
หลังจากที่ไดประกอบภารกิจหนาที่ประจําหรือประกอบการงานอาชีพจนสําเร็จแลว จึงชวนกัน
มารวมรําวงพื้นเมืองรําวงชาวระยอง ที่มีบทรองสื่อความหมาย ถึงการรวมแรงรวมใจ และ
ความสามัคคีในหมูคณะเพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธอันดีตอกัน โดยชาวเมืองระยองเมื่อ
มีงานบุญหรืองานเทศกาลตาง ๆ ของหมูบานก็มักจะถือกะป นํ้าปลา ติดไมติดมือไปชวยงานนั้น
ดวยเสมอ ซึ่งเปนการปฏิบัติที่อยูคูกับวิถีชีวิตคนยองมานานแลว
ผูวิจัยไดกําหนดผูแสดง โดยใชผูแสดงชายจํานวน 4 คน ผูแสดงหญิงกลุมที่ 1 จํานวน
4 คน ผูแสดงหญิงกลุมที่ 2 จํานวน 4 คน และผูแสดงหญิงกลุมที่ 3 จํานวน 4 คน รวมผูแสดง
16 คน เวลาที่ใชในการแสดง 8 นาที ดานดนตรีประกอบการแสดงไดประพันธเพลงขึ้นใหม
ชื่อเพลง ระบําเยื่อเคยราย็อง โดยนายกฤษฎา นุมเจริญ ใชวงปพาทยไมนวม แบงออกเปน
3 ช ว ง ในทํ า นองเพลงช ว งท า ยได นํ า สร อ ยเพลงรํ า วงชาวระยอง มาใส เ พื่ อ สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง
วิถีชีวิตอุปนิสัยของชาวระยอง การสรางสรรคทารําไดนําขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะป
ของกลุมภูมิปญญาทองถิ่นหมูที่ 3 มาสรางสรรคขึ้น เปนกระบวนทารํา (เลียนแบบทาทาง
ของกลุมภูมิปญญาทองถิ่น) เริ่มตั้งแตการออกหาเคยของฝายชายชาวประมง การนําเคยที่ได
มาหมักใสเกลือ การนําเคยที่หมักแลวมาเกอะนํ้าเคยและออกตากแดดในตะแกรงของฝายหญิง
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เมื่อเคยแหงพอหมาด ๆ ฝายชายจึงนําเคยมาตําในครกไม จนไดเนื้อกะป จากนั้นฝายหญิง
จึงนําเนื้อกะปอัดใสไหเคลือบดินเผา หรือกลองกลมพลาสติกมีฝาปด มีการอัดกะปดวยการ
ใชนิ้วหัวแมมือกดไลจนเนื้อกะปแนน จนไดเปนกะปที่บรรจุไวในภาชนะเปนสินคาพื้นเมือง
ที่สรางชื่อเสียงมายาวนาน อุปกรณประกอบการแสดงประกอบดวย ระวะที่ไสเคยชอนตัวเคย
กระบุงใสเคย กระชอนเกอะนํ้าเคย กระจาดใสเคย ผลิตภัณฑสําเร็จรูปกะป โดยผูวิจัยไดจําลอง
เลียนแบบจากของจริง โดยการยอสวนเพื่อใหเหมาะแกการนํามาใชประกอบการแสดง และ
เกิดความสวยงาม
แสดงการเปรียบเทียบทาทางของภูมิปญญาทองถิ่น กับทารําที่ประดิษฐสรางสรรคขึ้น

ภาพที่ 1 การไสเคยของภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มา: ผูวิจัย, 15 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 2 การเลียนแบบการไสเคย
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557

ภาพที่ 3 การเกอะนํ้าเคยกอนนําเคยตากแดด
ที่มา: ผูวิจัย, 15 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 4 การเลียนแบบการเกอะนํ้าเคย
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557
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ภาพที่ 5 การตากเคย
ที่มา: ผูวิจัย, 15 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 6 การเลียนแบบทาการตากเคย
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557
ภาพที่ 11 การจัดซุมแปรแถวเพื่อนําเสนออุปกรณและผลิตภัณฑในชวงทายของการแสดง
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557

โนตเพลงระบําเยื่อเคยราย็อง (ตัวอยาง)

Intro

ภาพที่ 7 การตําเคยดวยครกไม
ที่มา: ผูวิจัย, 15 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 9 การอัดกะป
ที่มา: ผูวิจัย, 15 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 8 การเลียนแบบทาการตําเคย
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557

ภาพที่ 10 การเลียนแบบทาการอัดกะป
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2557

----

- - - ลฺ

----

- - - ดฺ

----

- - - รฺ

----

- - - ดฺ

----

---ร

----

---ม

---- --ฟมร -ม-ฟ

-ซ-ล

----

- - - รํ

----

---ท

----

- - - มํ

----

- - - รํ

----

- - - ซํ

----

- - - มํ

- - - รํ

---ท

-ล-ซ ---ล

----

---ร

----

---ม

----

---ซ

----

---ล

----

- - - รํ

----

---ท

----

---ล

----

---ซ

เนื้อเพลง (ฆองขึ้น)
---ซ --ซซ -ร-ม -ร-ซ

---ซ

--ซซ -ซ-ท -ร-ซ
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-เลนตะโพน-

เนื้อเพลง (เพลงเร็ว)
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(สรอยเพลง) รําวงชาวระยอง
ชื่นตาฟาเพ็ญเห็นพระจันทรนวลผอง เอาหมูพวกเราพวกชาวระยอง สนุกลําพองดวย
เพลงลํานําทั้งชาวปลวกแดงชาวแกลงบานคาย อําเภอเมืองตางหมายเริงรายฟอนรํา
สรุปและอภิปรายผล
กะปของเมืองระยองนั้น สันนิษฐานวาคงจะทํามาแลวไมนอยกวา 200 ป ปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ คือ พ.ศ. 2419 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจังหวัดระยอง
ไดเสด็จไปทอดพระเนตรการทํากะปที่บริเวณคลองกรุน (บานเพ) ปรากฏเปนพระราชนิพนธ
เกี่ยวกับการทําเยื่อเคยหรือกะป และ พ.ศ. 2419 รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จประพาสเยือนเกาะเสม็ด
อีกคราวหนึ่ง ไดเสด็จทอดพระเนตรการทําเยื่อเคยหรือกะปหลายแหลง และทรงเลาเรื่อง
เกาะเสม็ดไวเปนพระราชนิพนธเรื่อง “เสด็จประพาสจันทบุรี” พ.ศ. 2438 พระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระสมมตอมรพันธุ ไดเสด็จประพาสเกาะเสม็ด ปรากฏเปนพระนิพนธเรื่อง เที่ยวทะเล
ตะวันออก กลาวถึงการทําเยื่อเคยหรือกะปมีวิธีการทําที่พิสดาร

สวนของขั้นตอนการสรางสรรคงานขึ้นเปนชุดการแสดงในลักษณะ ระบําเยื่อเคยราย็อง
ผูวิจัยใชทฤษฎีประกอบงานสรางสรรคครั้งนี้ คือ ทฤษฎีการสรางสรรคการแสดง เพื่อแสดง
ให เ ห็ น ถึ ง ความคิ ด สร า งสรรค เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยตนเองในมุ ม มอง หรื อ ความคิ ด ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยง
เรื่ อ งราวอย า งสั ม พั น ธ กั น จากประสบการณ เ ดิ ม ที่ ไ ด สั่ ง สมมา เราสามารถนํ า ความคิ ด นั้ น
มาจัดเปนกระบวนขั้นตอนได ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว นํามาใชในการประดิษฐสรางสรรค
ทารํา เพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาง ๆ ในขณะทําการแสดงใหสัมพันธกับทาทาง
ตามธรรมชาติของภูมิปญญาทองถิ่น โดยคํานึงถึงพื้นที่วาง ที่เกิดขึ้นในขณะทําการแสดง
อยางเหมาะสม ทฤษฎีทัศนศิลป นํามาใชสรางสรรคเครื่องแตงกายใหมีลักษณะรูปแบบเฉพาะ
ของการแสดง การใชสีเพื่อตองการสื่อถึงยุคสมัย และวิถีชีวิต ใชในการจัดรูปแบบการแปรแถว
ตั้งซุมในลักษณะตาง ๆ การออกแบบแสง สีใหเขากับชวงเวลาสถานที่ และลักษณะของ
เครื่องแตงกาย ตลอดจนอุปกรณประกอบการแสดงที่เสริมจินตนาการของผูชม ใหเกิดอรรถรส
ความกลมกลืนทางศิลปะ คือ ความสมดุลและเดนชัด จุดเนนโดยกําหนดตําแหนงของพื้นที่
ผูแสดงบนเวทีที่ชัดเจนไมบดบังกันขณะทําการแสดง เพื่อใหการแสดงมีความสวยงามและ
เกิ ด มุ ม มองสุ น ทรี ย รสทางด า นนาฏศิ ล ป ไ ทยที่ บ ริ สุ ท ธิ์ การสร า งสรรค ท  า รํ า ตามขั้ น ตอน
การทําเยื่อเคยหรือกะปของภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีลักษณะทาทางของภูมิปญญาทองถิ่น
กับทารําที่ประดิษฐสรางสรรคขึ้นมีลักษณะที่คลายคลึงกันในสวนของกิจกรรมที่ปฏิบัติ และ
ใช อุ ป กรณ ป ระกอบการทํ า แบบเดี ย วกั น เพี ย งแต ย  อ ขนาดลงให เ หมาะสมกั บ การแสดง
เพื่อใหเกิดความสวยงาม
ขอเสนอแนะ
จากการที่ไดสรางสรรคผลงานชุดระบําเยื่อเคยราย็องมาแลวนั้นผูวิจัยพบวาสิ่งสําคัญที่
จะชวยใหงานดําเนินไปอยางตรงเปาหมาย คือ
1. การสรางสรรคงานตองมีความรอบคอบและความละเอียดอยางมาก ผูวิจัยตองใช
ความพยายามในการศึกษาคนควาขอมูลภาคสนามในการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหรูและเขาใจ
ถึงขั้นตอนการทําเยื่อเคยหรือกะป ที่ตองใชความอดทนเพราะตองทํากลางแสงแดด ไมพบมีการ
ทํากะปในที่รม บางครั้งการทํากะปในเวลาที่ไมเหมาะสม กรณีที่มีฝนตกลงมาคุณภาพของกะป
ที่ไดจะลดดอยลง เชน กลิ่น รสชาติ สี และระยะเวลาในการเก็บรักษาสั้นลง จึงแกปญหาที่เกิด
ขึ้นโดยควรศึกษาสภาพอากาศกอนลงมือปฏิบัติ เชน การฟงรายงานพยากรณอากาศในแตละวัน
2. ตองเอาใจใสตอการฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ สิ่งสําคัญที่ไดรับจากการทํางานวิจัย
คือ ไดมีโอกาสเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกความกลาในการออกสัมภาษณขอมูล
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มาสนับสนุนงานวิจยั สรางสรรค ฝกความรับผิดชอบ และการแบงเวลาใหมคี วามเหมาะสมในการ
ทํางานวิจัยสรางสรรค
3. การเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกัน เปนสวนสําคัญที่ทําใหผลงานที่ออกมามีมุมมอง
ที่หลากหลาย ดังนั้นจําเปนที่ตองรับฟงขอเสนอแนะ จากกลุมผูมีความรูและประสบการณ เชน
ศิ ลป นแหง ชาติ ครูเชี่ยวชาญ ครูชํานาญการด านนาฏศิ ลป ไทยเฉพาะดา น ครูภูมิ ป ญ ญา
ทองถิ่นเฉพาะดาน ที่ไดใหความคิดเห็นในกระบวนขั้นตอนของการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอ
ผลงานสรางสรรค ระบําเยือ่ เคยราย็อง จึงจะทําใหผลงานทีอ่ อกมาประสบผลสําเร็จ นาประทับใจ
ทั้งผูลงมือปฏิบัติและผูที่ไดมีโอกาสรับชมการแสดงผลงานสรางสรรคนี้
4. จากการที่ ไ ด ศึ ก ษาสภาพชี วิ ต ความเป น อยู  ข องชาวจั ง หวั ด ระยอง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ตําบลหนองละลอก ยังพบมีการทําเกษตรกรรมดานอื่น ๆ เชน การทําไรสับปะรด
มีขั้นตอนที่นาสนใจเริ่มตั้งแตการปลูก การบํารุงรักษาใหเกิดการเจริญเติบโตจนเปนผล การ
นําผลที่ไดมาแปรรูปตาง ๆ จึงควรมีการประดิษฐคิดสรางสรรคขึ้นเปนการแสดงทางดาน
นาฏศิลปไทย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชาวไรจังหวัดระยอง
รายการอางอิง
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บทคัดยอ

พิพิธภัณฑนับไดวาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และสําคัญของชาติ การใหความสําคัญ
กับแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรม ทั้งในดานการบริหารจัดการ รวมถึงการบริการซึ่งเปน
สิ่งสําคัญในการรับใชประชาชน ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร” การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในสวนของการ
เก็ บ แบบสอบถามใช วิ ธี สุ  ม นั กท อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต างชาติ ผู  เยี่ ย มชมในพิ พิธ ภั ณ ฑ
สถานแหงชาติ พระนคร จํานวน 200 ทาน การศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวา ในดานการ
บริ ห ารการจั ด การภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ ยู  ภ ายใต ก ารปกครองและดํ า เนิ น การ
ของกรมศิลปากร ฉะนั้น นโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ กรมศิลปากรเปนผูดําเนินการ สวน
คุ ณ ภาพการบริ ก ารของเจ า หน า ที่ ยั ง ต อ งเร ง พั ฒ นา อบรม ให ค วามรู  ใ ห ไ ด คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงดานสาธารณูปโภคใหพรอมอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
อีกทั้งกระบวนการการใหบริการหากจัดทําขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน แนะนําการสัญจร
ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ทั้ ง หมดนี้ ยั ง เป น การเพิ่ ม ความประทั บ ใจแก นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย
และชาวตางชาติได นอกจากนั้นขอเสนอแนะเพิ่มเติมหากการมีสวนรวมจากภาคเอกชน
และการสรางพันธมิตร ที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และการดูแลศิลปะของชาติ
อยางจริงจังและตอเนือ่ ง ทัง้ ในดานแหลงเงินทุน และชวยในการประชาสัมพันธออกไปสูป ระชาชน
มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : พิพิธภัณฑ, คุณภาพการบริการ, กระบวนการใหบริการ
*
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Abstract

Museums are considered ideal places for life-long learning. It is
important to study both in the aspects of administration and service provision
of the museum. In this study, both quantitative and qualitative methods were
conducted to analyze service quality and the delivery process of the Bangkok
National Museum. In order to conduct quantitative research, the questionnaires
were administered to a sample of 200 Thai and foreign visitors. For the qualitative
study, in-depth interviews were conducted with museum administrators
and staff as well as local visitors and tourists. The main research ﬁndings
came to the following conclusions: 1) In an administrative perspective,
the museum followed the policy and regulations of the Fine Arts Department.
2) As for the service quality, more of the budget should be allocated
on training staff so as to increase their knowledge and information to reach
the international standard. The facilities should be improved to make it more
convenient for visitors. In addition, each stage of the service provision process
should be made clear and the directional sign posts between each hall should
also be prepared to guide the visitors. Nevertheless, not only is the Fine Arts
Department of Thailand responsible for showcasing and maintaining its unique
cultural heritage to attract visitors, but the whole public as well. It is suggested
that private sector or other public alliances contribute ﬁnancially and provide
media channels through which to promote public awareness.
Keywords: Museum, Service Quality, Service Blueprinting

บทนํา

ปจจุบันนี้ การทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญ
เติบโต ซึ่งหลาย ๆ ประเทศไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวของตนมากขึ้น ประเทศไทย
เปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญ และสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมาโดยตลอด
ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2555 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดมีนโยบายเพื่อกระตุน
ใหจังหวัดตาง ๆ เกิดการตื่นตัว ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ โดยการทองเที่ยว

ถือเปนปจจัยที่ชวยในการขับเคลื่อนและกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
ประเทศไทยมีสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีน่ า สนใจอยูม ากมายในทุกจังหวัดทัว่ ภูมภิ าค โดยมีการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ”
ซึ่งถือวาเปน 1 ในสถานที่ทองเที่ยวหลักที่สําคัญของประเทศ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติของ
ไทยกอตั้งขึ้นมามากกวา 137 ปแลว โดยเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมเปนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2417 ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รวมทั้งสิ้น 44 แหง
ทั่ ว ประเทศ โดยกระจายอยู  ทั่ ว ภู มิ ภ าค ได แ ก ภาคกลาง 22 แห ง ภาคเหนื อ 8 แห ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แหง และภาคใต 7 แหง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นับเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่มีวัตถุประสงคจัดตั้งขึ้นโดยไมมุงหวังผลประโยชนหรือแสวงหา
กําไร และมีวัตถุประสงคเพื่อบริการรับใชสังคม และเพื่อการพัฒนาสังคมใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีคุณคาอยางสูงตอนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวไทย และนักทองเที่ยว
ชาวต า งชาติ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ส  ว นช ว ยให เ กิ ด ประสบการณ ท างสั ง คมในทุ ก ระดั บ
และยังสงเสริมใหเกิดคุณคาทางจิตใจ ซึมซับสิ่งที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตองการที่จะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งยังเปนสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราว
ที่ ห ลงเหลื อ จากอดี ต เป น เครื่ อ งบ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต และประเพณี อั น ดี ง าม
ของ บรรพบุรุษ โดยในป พ.ศ. 2552 ภาครัฐไดใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูที่เรียกวา
“พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” มากขึ้น โดยแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายที่ 3 : นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต ไดใหนโยบายที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกลาวไวใน
ขอ 3.4.1. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
ท อ งถิ่ น และภู มิ ป  ญ ญาไทยให มี ค วามก า วหน า มี ก ารค น คว า วิ จั ย ฟ  น ฟู และพั ฒ นา
พร อ มทั้ ง ฟ  น ฟู ต  อ ยอดแหล ง เรี ย นรู  ท างวั ฒ นธรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู  ข องประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยมีกลยุทธ และวิธีการดําเนินงาน คือการพัฒนาแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มสาระความรูสอดแทรกไวในสถานที่
ตาง ๆ ใหชัดเจน นาสนใจ ควบคูกับการปรับปรุงศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ใหมีความรอบรู มีทักษะในการถายทอด และมีใจรักในงานบริการดานวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร” นับวาเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สําหรับ
ประชาชนแหงแรกของประเทศไทยที่บอกเลาเรื่องราวของชนชาติไทยตาง ๆ เอาไวมากมาย
รวมถึงมีการจัดแสดง ศิลปะโบราณวัตถุตาง ๆ อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จะเห็นไดวา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและมีเอกลักษณ
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ที่ น  า สนใจที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนครจั ด เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
ประเภทประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุวิทยา ซึ่งปจจุบันพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร แบงการจัดแสดงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ กลาวคือ 1. ประวัติศาสตร
ชาติ ไ ทย โดยจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวความเป น มาของ ชนชาติ ไ ทยและประวั ติ ศ าสตร
ชาติไทยโดยสังเขป 2. ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี เปนการจัดแสดงวิวัฒนาการลําดับ
ตามยุคสมัยของศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 3. ประณีตศิลปและชาติพันธุวิทยา
โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเปนสิ่งที่สรางขึ้นอยางประณีต หรือเครื่องมือเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันแตโบราณ และ 4. อาคารโบราณสถาน โดยจัดแสดงอาคารหมูพระที่น่ัง
ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาแตเดิม รวมทั้งอาคารที่เคลื่อนยายมาจากพระราชวังตาง ๆ
จึงทําใหพพิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนครเปนแหลงทองเทีย่ วและแหลงเรียนรูท างประวัตศิ าสตร
ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม เผยแพร ภ าพลั ก ษณ วั ฒ นธรรมและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย จึงควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ในดานตาง ๆ ไดแก ดานสถานที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ดานการจัดนิทรรศการ และการใหความรูพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ดานการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพและการประชาสัมพันธ ดานการบริการของ
เจ า หน า ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร เป น ต น ด ว ยเหตุ นี้ ผู  ศึ ก ษาจึ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความพึงพอใจของประชาชนตอการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครในดานตาง ๆ
เพื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครใหสอดคลองกับ
ความตองการของชาวไทยและนักทองเทีย่ วชาวตางชาติตอ การเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร และแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

57

วิธีการศึกษา
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ชาวไทยและชาวตางชาติ ผูเ ยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร โดยใชกลุมประชากรในการศึกษา ไดแก ชาวไทยผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ในสัปดาหที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 409 คน และชาวตางชาติ
ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ในสัปดาหที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน
339 คน ดังนั้น ผูศึกษาจึงกําหนดขนาดตัวอยางไว 200 ตัวอยาง ประกอบดวย กลุมตัวอยาง
ผูเยี่ยมชมชาวไทย 100 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ 100 ตัวอยาง
ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร” ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สรางไวเพื่อเปนตัววัดผล
โดยใช แ บบสอบถาม เป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยผู  ศึ ก ษาได ใช ม าตรวั ด
แบบลิเคิรท (Likert Scale) สําหรับแบบสอบถามที่สรางขึ้น ประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนคําถามทั่วไปที่เกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเหตุผลในการเขาเยี่ยมชม ซึ่งแบบสอบถามลักษณะปลาย
ปด (Closed-Ended Question) มีจํานวน 4 ขอ ไดแกขอที่ 1-4
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการบริการในดานตาง ๆ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปนคําถามลักษณะปลายปด (Closed-Ended
Question) ขอคําถามจะสอบถามถึงการบริการในดานตาง ๆ ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก
ดานสถานที่ หมายถึง ความพอใจในความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคาร
หรือบริเวณโดยรอบ ความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงสถานที่จอดรถในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ หมายถึง ความพอใจในจุดใหบริการอาหาร
และนํ้าดื่ม หองนํ้า สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ สัญญาณอินเทอรเน็ต (WIFI)
ดานนิทรรศการและการใหความรู หมายถึง ความพอใจในปายบรรยายและเนื้อหา
การใหขอ มูลรายละเอียดของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตา ง ๆ ในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
ดานการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพอใจในเทคโนโลยี
อุปกรณการสื่อสารในการเยี่ยมชม และการเขียนอธิบายวิธีการใชงานในหองจัดแสดง และ
หองนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบ เชน แผนพับหรือเอกสารแนะนําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
ดานการบริการเจาหนาที่ หมายถึง ความพอใจในการแตงกาย กิริยามารยาท
ของเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร รวมถึงจํานวนเจาหนาที่ตอการใหบริการและ
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การใหบริการของเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการออกแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยสอบถามผูเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยผูศึกษานําแบบสอบถามมอบใหผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ไดทําแบบสอบถามอยางอิสระดวยตัวเอง ซึ่งหากผูเยี่ยมชมมีขอสงสัย
ก็ ส ามารถซั ก ถามโดยการใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ จนครบจํ า นวนที่ กํ า หนดไว หลั ง จากนั้ น
ได ร วบรวมแบบสอบถามเสร็ จ สิ้ น แล ว นํ า มาคั ด กรองตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละถู ก ต อ ง
ซึ่ ง จะใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข  อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย
ทางสังคมศาสตร ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดรับจากการวิเคราะหมานําเสนอ ในรูปแบบของตาราง
ประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญเปนเด็กและเยาวชน มีอายุ
ตํ่ากวา 20 ป โดยกลุมประชากรชาวไทยสวนใหญเปนนักเรียนที่อยูในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น
ผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญ จึงมีเหตุผลในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
มาจากการที่สถานศึกษาจัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของรายวิชาที่ศึกษา
จึงสามารถอธิบายไดวา โรงเรียนสวนใหญเห็นความสําคัญกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
ซึ่งเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณคาอยางสูงตอนักเรียน เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวย
ใหเกิดประสบการณทางสังคม ในทุกระดับ อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิดคุณคาทางจิตใจ ซึมซับ
สิ่งที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครตองการที่จะสื่อสารออกมาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปน
สถานที่จัดแสดงวัตถุ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่หลงเหลือจากอดีต เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ และปจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร ยังไดพัฒนาการจัดแสดงใหทันสมัย ใหทั้งความรูและมีกิจกรรมที่เปนประโยชน
จัดวาเปนสถานศึกษาประวัติศาสตรที่สําคัญอยางยิ่งแหงหนึ่ง ดังนั้น พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร จึงเปนสถาบันการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่สําคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็น
ไดจากกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญนั้น เปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
สําหรับกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญนั้น เปนผูใหญมีอายุระหวาง
31–60 ป โดยกลุมตัวอยางชาวตางชาติสวนใหญ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ที่มีการ
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ในขณะที่กลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป
มีจํานวนนอยที่สุดซึ่งจะเห็นวากลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญนั้น มีเหตุผลในการ
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เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร
จึงสามารถอธิบายไดวา ผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญ นั้น เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร
ความพึงพอใจของผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ผูศึกษาไดแยกการ
พิจารณา โดยวิเคราะหแยกเปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเยี่ยมชมชาวไทย และการศึกษา
ความพึงพอใจของผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ เพื่อนําระดับความพึงพอใจในแตละดาน ซึ่งมีจํานวน
5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ดานนิทรรศการและการให
ความรู ดานการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ และดานการบริการเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ดังนี้
- ดานสถานที่ เปนดานการบริการ ที่ประกอบดวย ความสะดวกในการเดินทาง
ความสวยงามและความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคารหรือบริเวณโดยรอบ รวมถึง
สถานที่จอดรถในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กลุมตัวอยางผูเยี่ยมชม ทั้งชาวไทย
และชาวต า งชาติ ส ว นใหญ มี ค วามพอใจในความสะดวกในการเดิ น ทางเข า ถึ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนคร สํ าหรั บ เรื่ อ งความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคารหรื อ
บริ เวณโดยรอบ รวมถึ ง สถานที่ จ อดรถในบริ เวณพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนครนั้ น
กลุ  ม ตั ว อย างผู  เยี่ ย มชมชาวไทยมี ค วามพอใจระดั บ น อ ย ในขณะที่ กลุ  ม ตั ว อย างผู  เยี่ ย มชม
ชาวตางชาติ มีความพอใจระดับนอยในเรื่องความสวยงามและนาดึงดูดใจในตัวอาคารภายใน
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ซึง่ มีสาเหตุมาจากการทีท่ างพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
กําลังเรงดําเนินการบูรณะตัวอาคารอยูหลายอาคาร โดยมีการปรับปรุง ไดแก โครงการปรับปรุง
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน โดยจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558 โครงการบูรณะอาคารหมู
พระวิ ม านโดยจะแล ว เสร็ จ ภายในเดื อ นกั น ยายน 2558 เป น ต น ทํ า ให ข ณะนี้ มี อ าคารที่
ปดปรับปรุงไมใหเขาเยี่ยมชม
- ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสาธารณะในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร
อั น ประกอบด ว ย ความพอใจในจุ ด ให บ ริ ก ารอาหาร นํ้ า ดื่ ม และจุ ด จํ า หน า ยของที่ ร ะลึ ก
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ หองนํ้า ที่ทิ้งขยะและสัญญาณอินเทอรเน็ต (WIFI)
กลุมตัวอยางผูเยี่ยมชม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสวนใหญ มีความพอใจนอยในเรื่องสัญญาณ
อินเทอรเน็ต (WIFI) ซึ่งปจจุบันเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสาร ติดตอ และเผยแพร
จึงแสดงใหเห็นวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ยังมีความลาหลังในเรื่องของเทคโนโลยี
ทันสมัย นอกจากนี้ กลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญ มีความพอใจนอยเกี่ยวกับ
จุดจําหนายอาหาร เครือ่ งดืม่ และของทีร่ ะลึก ดังนัน้ จะเห็นไดวา ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
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พระนครนั้น ยังมีจุดจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกที่ไมเพียงพอตอความตองการ
ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ และมี ข องที่ ร ะลึ ก น อ ยและไม มี ค วามหลากหลาย สํ า หรั บ
เรื่องของความสะอาดในหองนํ้า กลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญมีความพอใจนอย
ซึ่งจะเห็นไดวาหองนํ้าเปนสิ่งสําคัญหากจะมีการรักษาความสะอาดเพิ่มมากขึ้นมิใหหองนํ้า
มีกลิ่นไมพึงประสงค โดยการมีเจาหนาที่ตรวจเช็คความสะอาดอยูเสมอ
- ดานการจัดนิทรรศการและการใหความรู ประกอบดวย ความพอใจในปายบรรยาย
และเนื้อหา การใหขอมูลรายละเอียดของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ความโดดเดนและดึงดูดใจ
ของนิทรรศการ และโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร รวมถึง
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองจัดแสดง ซึ่งกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญ
มีความพอใจนอยถึง 3 เรื่องดวยกัน ไดแก เรื่องปายบรรยายเรื่องราว ความรูของโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุมีความสมบูรณของเนื้อหาและเขาใจงาย เรื่องการจัดนิทรรศการที่มีศักยภาพสูง
ดึงดูดใจ และเรื่องการสรางสภาพแวดลอม และบรรยากาศในหองจัดแสดงพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ซึ่งแสดงใหเห็นวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครนั้น ยังมีความลาหลัง
ปรากฏอยูอยางเปนรูปธรรม ดังจะเห็นไดจาก ตัวอาคารมีความทรุดโทรมขาดการบํารุงรักษา
ซึ่งขณะนี้ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กําลังเรงดําเนินการบูรณะตัวอาคารอยูหลายที่
ไดแก อาคารมหาสุรสิงหนาท อาคารประพาสพิพิธภัณฑ และอาคารหมูพระวิมาน เปนตน
จึงยังมีโบราณวัตถุบางชิ้น มีการชํารุดและไดรับการซอมแซม นอกจากนี้ยังมีปายคําอธิบาย
ที่ขาดหายหรือชํารุด โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีการจางบริษัทเอกชนใหจัดแสดง
โบราณวัตถุ และบริษัทนั้นก็พิมพปายอิงคเจ็ตมาจัดแสดง หรือนําวัตถุโบราณเกา ๆ ที่มีอยูแลว
มาวาง โดยไมพยายามแสวงหาโบราณวัตถุมาเพิ่มเติม นอกจากนี้ อากาศในอาคารจัดแสดง
ที่รอนอบอาว ไมมีเครื่องปรับอากาศ จึงสงผลใหผูเยี่ยมชาวตางชาติท่ีเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีความพอใจในดานการจัดนิทรรศการและการใหความรูอ ยูใ นระดับนอย
- ด า นการพั ฒ นาสื่ อ และการประชาสั ม พั น ธ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร
ประกอบดวย ความพอใจในสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ และเอกสารแนะนําขอมูลเกี่ยวกับ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร เทคโนโลยี อุ ป กรณ ก ารสื่ อ สารในการเยี่ ย มชม รวมถึ ง
วิ ธี ก ารแนะนํ า การเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร จากการศึ ก ษาพบว า ใน
ภาพรวมผูเยี่ยมชมชาวไทยที่เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีความพอใจมาก
กับการที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีแผนพับหรือเอกสารแนะนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เนือ่ งจากพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีการแจกแผนพับ
หรือเอกสารแนะนําขอมูลขาวสารใหแกผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครทุกทาน
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เปนประวัติความเปนมา และแสดงตารางกิจกรรมการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร ในขณะที่การมีเทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารในการเยี่ยมชมในหองจัดแสดงใหแก
ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และเรื่องการมีปายแสดงแนะนําการเยี่ยมชม
ภายใน พิพิธภัณฑสถาน แหงชาติพระนครนั้น ผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพึงพอใจนอยและ
นอยที่สุด ตามลําดับ เนื่องจากภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีปายระบุที่ไมชัดเจน
ความจริงแลว หากผูเยี่ยมชมชาวไทยไดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครอยางเปน
ระบบและถูกวิธจี ะทําใหเยีย่ มชมไดครบถวน สําหรับภาพรวมผูเ ยีย่ มชมชาวตางชาติทเี่ ขาเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีความพอใจนอยในเรื่องการมีเทคโนโลยีและอุปกรณ
สื่อสารในการเยี่ยมชมในหองจัดแสดงใหแกผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ แสดงใหเห็นถึงการให
บริการในดานดังกลาว ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
- ด านการให บ ริ การเจ าหน าที่ พิพิธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนคร ประกอบด ว ย
ความพอใจในอั ธ ยาศั ย ความกระตื อ รื อ ร น เอาใจใส และความสามารถในการถ า ยทอด
ความรู  ใ ห แ ก ผู  เ ยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร รวมทั้ ง ภาพรวมของเจ า หน า ที่
โดยกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสวนใหญมีความพอใจนอยในเรื่อง
ความเอาใจใส กระตือรือรนของเจาหนาที่ในหองจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครนั้น ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการทํางาน และยังไมปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ ตองไดรับการแกไข ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร สําหรับกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ
ที่ มี ค วามพอใจอยู  ใ นระดั บ น อ ยนั้ น เกี่ ย วกั บ อั ธ ยาศั ย ความเอาใจใส กระตื อ รื อ ร น และ
ความสามารถในการถายทอดความรู ใหแกผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ของเจ า หน า ที่ การให บ ริ ก ารในด า นดั ง กล า วจะเห็ น ได ว  า สาเหตุ ที่ ผู  เ ยี่ ย มชมชาวต า งชาติ
มีความพอใจนอย เนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดความรูทางดานภาษา และทักษะในการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับนิทรรศการและศิลปวัตถุ โบราณวัตถุตาง ๆ ที่อยูในหองจัดแสดง แสดงใหเห็น
ถึ ง สิ่ ง ที่ ต  อ งเร ง ปรั บ ปรุ ง แก ไขอย า งยิ่ ง คื อ เจ า หน า ที่ ผู  ใ ห บ ริ ก าร สามารถเป น จุ ด ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได และยังสงผลตอภาพลักษณของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดวย
โดยจะตองทําการอบรมเจาหนาที่ ในดานบุคลิกภาพ มารยาท พฤติกรรม การพูดจา การให
ขอมูล ความรูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร การสรางความเขาใจคําวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครใหเจาหนาที่ไดทราบอยางลึกซึ้ง รวมถึงพัฒนากําลังใจในการปฏิบัติงาน
สรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญใน
ดานสถานที่ พบวาในภาพรวม มีความพอใจในดานสถานที่อยูในระดับนอย ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา มีความพอใจเกี่ยวกับการสามารถเดินทางเขาถึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครไดสะดวกมากที่สุด จึงสามารถอธิบายไดวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ตั้งอยู
ในที่ตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ตั้งอยูติดถนนหนาพระลาน
ใกลกบั สถานทีส่ าํ คัญตาง ๆ เชน วัดพระแกว สนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โรงละครแหงชาติ เปนตน
ดังนั้น ผูที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครจะสามารถเดินทางมาได
สะดวก และไมยุงยากจนเกินไป ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร (2554,
น. 303-304) ไดกลาวถึงหลักการใหบริการที่สําคัญมี 5 ประการ ซึ่ง 1 ใน 5 หลักการดังกลาว
คือ หลักความสะดวก โดยการบริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติ
ไดงาย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแก
ผูใหบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป
ในขณะที่ผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพอใจนอยในเรื่องความสะอาดทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร หรื อ บริ เวณโดยรอบพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร เนื่ อ งจาก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร ไม มี ค วามเข ม งวดในมาตรการการรั ก ษาความสะอาด
โดยจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสะอาดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร หรือบริเวณ
โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพอใจนอยในเรื่อง
การมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร อันเนื่องมาจากมี
พื้นที่บริเวณที่จํากัด อีกทั้งปจจุบันอยูในระหวางการซอมแซม ปรับปรุงตัวอาคารภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ทําใหกันพื้นที่สําหรับจอดรถไวสําหรับการกอสรางดวย
สําหรับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวไทยในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะในภาพรวม พบวาผูเยี่ยมชมชาวไทยที่เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญ
มีความพึงพอใจวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีจุดจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และ
ของที่ระลึก หนังสือ ฯลฯ มากที่สุด ซึ่งผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
เทานั้น เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครยังมีจุดจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และ
ของที่ระลึกที่ยังมีจําหนายนอย และไมมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรีรัตน (2555, น. 134-135) ไดอธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับตัวกําหนด
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คุณภาพของสินคาไว คือ ผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตางและมีความหลากหลาย
จากคูแขง สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจใหบริการ คือ การรักษา
ระดับการใหบริการทีเ่ หนือกวาคูแ ขงขันโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามทีล่ กู คาไดคาดหวังไว
รองลงมาเป น ความพึ ง พอใจในเรื่ อ งมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู  พิ ก าร เช น
รถเข็น ทางลาด หองนํ้าสําหรับผูพิการ เปนตน ซึ่งปจจุบันพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
ใหความสําคัญกับผูพิการในการเขาถึงสวัสดิการของรัฐ โดยมีการสรางทางลาด และทางเฉพาะ
สําหรับผูพิการ เพื่อความสะดวกและความเทาเทียมกันในสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
กุ ล ธน ธนาพงศ ธ ร (2554, น. 303-304) ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง หลั ก การให บ ริ ก ารที่ สํ า คั ญ คื อ
หลักความเสมอภาคบริการที่จัดขึ้นนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนา และ
เทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะ
ต า งจากกลุ  ม คนอื่ น ๆ อย า งเห็ น ได ชั ด และแนวคิ ด ของนายทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ (2551,
น. 103-163) เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ พอที่จะสรุปไดวาการใหบริการสาธารณะ
ตองจัดใหอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกัน มีความเสมอภาค เขาถึงการบริการโดยงาย ตลอดจน
เปนการบริการที่ผูขอรับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ กลาวคือ
มีขั้นตอนที่ไมสลับซับซอนมีความพอเพียงในการใหบริการ และเขาถึงแหลงบริการอยางสะดวก
ในขณะที่ผูเยี่ยมชมชาวไทยที่เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีความ
พอใจในเรื่องของความสะอาดหองนํ้า ที่ทิ้งขยะ และสัญญาณอินเทอรเน็ต (WIFI) อยูใน
ระดับนอย ซึ่งอาจแสดงถึงความลาหลัง ไมทันสมัยของการบริการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครไดอยางหนึ่ง สําหรับความพึงพอใจของกลุมประชากรผูเยี่ยมชมชาวไทยในดานการ
จัดนิทรรศการ และการใหความรูในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูเยี่ยมชม ชาวไทยสวนใหญ มีความพึงพอใจในนิทรรศการ
ที่ เป น สื่ อ ที่ มีคุณ ค าและมี ศั กยภาพสู ง ในการดึ ง ดู ด ความสนใจของผู  เยี่ ย มชมได เป น อย างดี
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพยุงศักดิ์ ประจุศิลป (2554, น. 1) ไดให
ความหมายของ “นิทรรศการ” วาเปนการแสดงการใหการศึกษาอยางหนึ่งดวยการแสดงงาน
ใหชม อาจมีผูบรรยายใหฟงหรือไมตองมีก็ได การแสดงอาจแสดงในอาคารหรือนอกอาคารก็ได
ซึ่งประกอบดวยของจริง สิ่งของ ภาพถาย และแผนภูมิ สิ่งของตาง ๆ ที่จะนําออกมาแสดง
ในการจัดเตรียมจะตองจัดอยางมีระเบียบเรียบรอยดูงา ยและคํานึงถึงความแจงชัด รวมทัง้ กอใหเกิด
ความรู ชวยใหผูชมเขาใจขอมูล (Information) โดยใชขอความสั้น ๆ อธิบายประกอบ ซึ่งควร
จะมีความนาดูนาชมดวย ดังนั้นจะเห็นไดวา นิทรรศการ หมายถึง การจัดแสดงขอมูลเนื้อหา
ผลงานตาง ๆ ดวยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณและกิจกรรมที่หลากหลาย แตมีความสัมพันธกันใน

64

แตละเรื่องโดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เราความสนใจใหผูชม
มีสวนรวมในการดู การฟง การสังเกต การจับตองและการทดลองดวยสื่อที่หลากหลาย เชน
รูปภาพ ของจริง หุนจําลอง ปายนิเทศ และกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวด การแขงขัน
การบรรยาย การสาธิ ต การอภิ ป ราย และการตอบป ญ หา เป น ต น ดั ง นั้ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
สถานแห ง ชาติ พ ระนคร ยั ง ต อ งพั ฒ นานิ ท รรศการให เ ป น สื่ อ ที่ มี คุ ณ ค า และมี ศั ก ยภาพสู ง
ในการดึงดูดความสนใจของผูเยี่ยมชมขึ้นตอไป
รองลงมา เปนเรื่องความพึงพอใจในเรื่องปายบรรยายเรื่องราว ความรูของโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุมคี วามสมบูรณของเนือ้ หาและเขาใจงาย โดยมีความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณรงค สมพงษ (2555, น. 24) ในเรื่องคุณคาของการจัดนิทรรศการ
ตองเปนแหลงรวบรวมความรู ความคิด และขอมูลตาง ๆ เปนแหลงถายทอดสิ่งที่เปนนามธรรม
ใหเปนรูปธรรมไดโดยอาศัยสื่อตาง ๆ จึงทําใหเขาใจงายขึ้น และเปนการถายทอดประสบการณ
ที่มีประสิทธิภาพโดยเปดโอกาสใหผูชม มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เปนตน ในขณะที่การ
สรางสภาพแวดลอม และบรรยากาศในหองจัดแสดงนั้น ผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพึงพอใจ
อยู  ใ นระดั บ น อ ย เนื่ อ งจากขณะนี้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร อยู  ใ นระหว า งการ
ปรั บ ปรุ ง ห อ งจั ด แสดงเป น บางห อ ง และโบราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ยั ง อยู  ก ระจั ด กระจาย
จึงมีหองจัดแสดงบางสวนที่ไมใหเขาชม อีกทั้งมีบางสวนที่ยังไมไดการจัดกลุมโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุและบางสวนยังไมมีการจัดแสงไฟเพื่อฉายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ มีสวนสําคัญ
ที่ทําใหเพิ่มความโดดเดนของวัตถุ สําหรับในดานการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธนั้น
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาผูเยี่ยมชมชาวไทยสวนใหญ
มีความพอใจมากกับการที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีแผนพับหรือเอกสารแนะนํา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครมี ก ารแจกแผ น พั บ หรื อ เอกสารแนะนํ า ข อ มู ล ข า วสารให แ ก ผู  เ ยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
สถานแหงชาติพระนคร ทุกทาน ซึ่งจะเปนประวัติความเปนมา และแสดงตารางกิจกรรม
การจั ด แสดงของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การของเปรื่ อ ง
กุมุท (2554, น. 90-105) ที่วาการใชสื่อมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดนิทรรศการ “เครื่องมือ
ที่สําคัญที่สุดของนิทรรศการก็คือสิ่งที่จะสนับสนุนใหผูชมมีสวนรวมกับนิทรรศการนั้นดวย
ไมวาจะเปนการรวมโดยทางตา ทางใจ หรือทางรางกายก็ตาม การใหผูชมเยี่ยมชมไดทําอะไร
บาง ยอมจะทําใหเขามีสมาธิมากขึ้นและถูกรบกวนจากสิ่งอื่น ๆ รอบตัวนอยลง” สื่อแตละชนิด
มีศักยภาพในการสื่อความหมายและวิธีการใชแตกตางกัน กลาวคือ แผนปลิว (Leaﬂets)
ในงานนิทรรศการใชแผนปลิวไดหลายโอกาส เริ่มตั้งแตประชาสัมพันธงานและใหขอมูลเนื้อหา
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สาระที่ตองการสื่อสาร เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายจํานวนมากและไมเฉพาะเจาะจง เปนสื่อ
ที่ลงทุนนอยทั้งเวลาแรงงานและงบประมาณ แผนพับ (folders) เปนสื่อวัสดุที่ใหขอมูล
ข า วสารได ดี อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ลั ก ษณะเป น กระดาษแผ น ใหญ ที่ นํ า มาพั บ ให มี ข นาดเหมาะสม
ตอการใชงานไดหลายอยาง และจุลสาร วารสาร (journal) เปนที่นิยมมากในการจัดนิทรรศการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ และมักจะจัดทําเปนโอกาสพิเศษสําหรับนิทรรศการนั้น ๆ โดยเฉพาะ
เนือ้ หาสาระของขอเขียนและบทความจะเกีย่ วของกับนิทรรศการโดยตรงหรือโดยออมบาง เปนตน
ในขณะที่เรื่องการมีเทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารในการเยี่ยมชมในหองจัดแสดง
ใหแก ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และเรื่องการมีปายแสดงแนะนําการ
เยี่ยมชมภายในแหงชาติพระนครนั้น ผูเยี่ยมชมชาวไทยมีความพึงพอใจนอยและนอยที่สุด
ตามลําดับ เนื่องจากภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีปายระบุที่ไมชัดเจน ซึ่งใน
ความเป น จริ ง แล ว หากผู  เ ยี่ ย มชมชาวไทยได เ ยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนคร
อยางเปนระบบและถูกวิธี จะทําใหเยีย่ มชมไดครบถวน โดยการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร นัน้ จะเริม่ ตนจากการบริการของเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยจะดูแลเรือ่ งการจอดรถ
จากนั้นเปนสวนของการจําหนายบัตรและฝากสัมภาระ โดยจะมีเจาหนาที่คอยใหบริการ
จําหนายตั๋วและรับฝากสัมภาระ ตอมาเปนการเยี่ยมชมหองจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร
ซึ่งจะมีเจาหนาที่ใหความรูและตอบขอสงสัยประจําหองจัดแสดง ตอมาคือสวนของหองจัดแสดง
และหองนิทรรศการตาง ๆ โดยเสนทางการเดินชมหองจัดแสดงเหลานี้จะเรียงตามลําดับตัวเลข
ที่กําหนดไวจากนอยไปมาก เพื่อทําการเฉลี่ยจํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมใหสมดุลกันในทุกหอง
จัดแสดง และลดการเกิดความสับสนในการเยี่ยมชมในแตละหอง รวมถึงประชาชนสามารถ
เยี่ยมชมไดอยางทั่วถึงทุกหอง นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ไดจัดใหมี
เจ า หน า ที่ ป ระจํ า อยู  ต ามห อ งต า ง ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ประชาชน จากนั้ น
เปนสวนของจุดรานขายอาหาร และเครื่องดื่ม และชมสินคารานขายของที่ระลึก
สํ า หรั บ ความพึ ง พอใจของกลุ  ม ประชากรผู  เ ยี่ ย มชมชาวไทยในด า นการบริ ก าร
ของเจ า หน า ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ ระนครนั้ น พบว า ในภาพรวมผู  เ ยี่ ย มชมชาวไทย
ที่เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร มีความพึงพอใจในดานการบริการของเจาหนาที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
ผู  เ ยี่ ย มชมชาวไทยส ว นใหญ มี ค วามพอใจน อ ยเกี่ ย วกั บ ความเอาใจใส กระตื อ รื อ ร น ของ
เจาหนาทีใ่ นหองจัดแสดงพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร แสดงใหเห็นวาเจาหนาทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนครยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการทํางาน และยังไมปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มที่ ตองไดรับการแกไขปรับปรุงประสิทธิภาพของเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
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พระนคร โดยทศพร ศิริสัมพันธ (2551) กลาววา ตองใหมีการบริการที่สอดคลองกับลักษณะการ
ใหบริการภาครัฐ โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. การใหบริการทีเ่ ปนทีพ่ งึ พอใจแกสมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปนสิง่ ทีว่ ดั ไดยาก
หรือใหคําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่จะทําใหเกิดความ
พึงพอใจ
2. การใหบริการแกสมาชิกสังคม
3. ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม
4. ใหคํานึงถึงปริมาณมากนอย คือ ไมมากหรือนอยจนเกินไป
5. ใหบริการโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเสมอ
อนึ่ง พิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล พบวากลุมประชากรผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ
สวนใหญเปนผูใ หญ มีอายุระหวาง 31-60 ป โดยกลุม ประชากรชาวตางชาติสว นใหญนนั้ ประกอบ
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ที่อยูในระดับปริญญาตรี ในขณะที่กลุมประชากรผูเยี่ยมชมชาว
ตางชาติที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีจํานวนนอยที่สุด จะเห็นวาผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญนั้น
มีเหตุผลในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครเพื่อเที่ยวชม เนื่องจากมีความสนใจ
ในดานประวัติศาสตร จึงสามารถอธิบายไดวา ผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร
ในการวิเคราะหถึงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูเยี่ยมชมชาวตางชาติเกี่ยวกับ
การใหบริการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ในดา นสถานที่พิ พิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครนั้น พบวาในภาพรวมผูเยี่ยมชาวตางชาติที่เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครมีความพึงพอใจในดานสถานที่อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวาผูเยี่ยมชมชาวตางชาติสวนใหญมีความพอใจมากเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทาง
เขาถึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร สําหรับเรื่องการมีสถานที่จอดรถผูเยี่ยมชมชาวตางชาติ
สวนใหญมีความพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากชาวตางชาติเปนนักทองเที่ยวที่มากับรถทัวร
นักทองเที่ยว จึงไมมีปญหาในเรื่องที่จอดรถไมเพียงพอ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูอ าํ นวยการพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ควรกําชับเจาหนาทีใ่ นเรือ่ งมาตรการ
รักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ทั้งความสะอาดภายในภายนอก
อาคาร รวมถึงหองนํ้า ซึ่งเปนสิ่งสําคัญหากจะมีการรักษาความสะอาดเพิ่มมากขึ้น มิใหหองนํ้า
มีกลิ่นไมพึงประสงค โดยจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจเช็คความสะอาดอยูเสมอ
2. ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ควรเรงการปรับปรุงอาคารภายใน
พิพิธภัณฑใหดูสวยงาม ซึ่งเพราะสิ่งแรกที่สาธารณชนจะเห็นไดถึงการพัฒนา โดยรัฐบาล
ควรเล็งเห็นความสําคัญและเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการบูรณะ หรือปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครใหทันสมัยและนาเขาชมมากขึ้น
3. พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ควรเปลีย่ นการจัดแสดงนิทรรศการอยางสมํา่ เสมอ
ไมใชอยูกับที่ โดยใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหงและพิพิธภัณฑของเอกชน รวมทั้งสมาคม
หรือชมรมที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ ควรทํางานรวมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งเรื่ององคความรู
และมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
4. กรมศิลปากร ควรใหงบประมาณในการปรับปรุงเทคโนโลยี และอุปกรณสื่อสาร
ที่ใชในหองจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เพื่อเสริมความรูความเขาใจ การให
คําแนะนําปรึกษาวิธีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครที่ถูกตอง ใหแกนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการเพิ่มเติมและพัฒนาการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในตางจังหวัด
2. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑในตางประเทศ
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วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษากําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี
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วิ เ คราะห ส ถานการณ แ นวโน ม ในการวางแผนและประเมิ น ผลในการพั ฒ นาสาขา
นาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย ในจากการวางแผน
ผลิตกําลังคนภาครัฐ มาใชเปนประโยชนในกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในการจัดเก็บขอมูลและการจัดการทําสถิติดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี
สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ในการวิเคราะหสถานการณการผลิต ระบบการบริหารจัดการ
และเผยแพรสถิติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสถิติรายสาขาดานศิลปวัฒนธรรมตอไป
ผลการศึกษาพบวา ในป พ.ศ. 2556 จากการสํารวจขอมูลปฐมภูมิ สาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย มีจํานวน 25,432 คน
จากจํ า นวนประชากร 64,623,000 คน และความต อ งการของสั ง คมที่ มี ค วามกํ า ลั ง คน
ในป พ.ศ. 2557 จากจํานวน 66,000,000 คน ป พ.ศ. 2558 จํานวน 68,000,000 คน
และ ป พ.ศ. 2559 ควรมีจํานวน 70,000,000 คน ควรมีบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรมสาขา
นาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป เฉพาะที่เปนครู อาจารย นักวิจัย
นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีความตองการมากซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ
และบุคลากรทางการศึกษา 2555-2559 เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ศักยภาพผลิตครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา ป 2557-2559
จํานวนประชากรของประเทศที่สงผลตอการผลิตกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรมสาขา
นาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
ความตองการสังคมมีสัดสวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การวางแผนผลิตกําลังคน, ภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม, สาขานาฏศิลป, สาขาดนตรี, สาขาคีตศิลป,
สาขาทัศนศิลป, ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559

Abstract

The purposes of this research were (1) to examine public manpower
required for cultural dramatic arts in faculties of Dramatic Arts, Music and Visual
Arts in 2556 (BE), (2) to study the cultural manpower plan of public sectors for
dramatic arts in faculties of Dramatic Arts, Music, Composers Arts and Visual Arts
in from 2557 to 2559 (BE) in Thailand
The data were collected from a sample group of 1000 people who worked

in the ofﬁces of Higher Education Commission, Basic Education Commission,
Vocational Education Commission, Teacher Civil Service and Educational Personnel
Commission and Private Education Commission, public and private universities,
Pattaya City, Ministry of Interior and Ministry of Culture from the four regions:
northern, central, northeastern and southern parts.
The results showed that in 2556 (BE) there were 25,432 ofﬁcers for
dramatic arts in faculties of Dramatic Arts, Music and Visual Arts from
the population of 64,623,000 people. The population increased from
66,000,000 people in 2557 (BE) to 68,000,000 people in 2558 (BE) and it was
estimated that there would be 70,000,000 in 2559 (BE). Therefore, the increasing
demand for personnel in art and culture should be correlated with the growth
of the population so as to have the potential for producing teachers, researchers
and educators in cultural and dramatic arts.
Keywords: Manpower planning, Public Sectors, Faculty of Dramatic Arts Faculty of Music,
Faculty of Visual Arts, Thailand of 2557 to 2559 (BE)

บทนํา

ปจจุบันไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสําคัญกับ “คน” หรือ “กําลังคน”เพราะ
ถือวาคนเปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่สงผลใหหนวยงาน
ประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย กํ า ลั ง คนเป น ทรั พ ยากรที่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจและไม ส ามารถ
นํามาทดแทนกันไดในลักษณะที่มีความสามารถเทากันแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพ
ของคนแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้นหัวใจสําคัญในการดําเนินงานหนวยงานจึงขึ้นอยูกับ
“คุณภาพของคนและจํานวนกําลังคนที่เหมาะสม” การเตรียมความพรอมโดยมีการวางแผน
กําลังคนทั้งในจํานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมใหสอดคลอง ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ
ในชวงเวลา 10 ปขา งหนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ไดนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดย
นําหลักธรรมาภิบาลและการขับเคลื่อนในภาพรวมยุทธศาสตรจะเนนเรื่องการสรางคนและ
สังคมคุณภาพ ประเด็นสําคัญคือการสรางความเปนธรรมในสังคม และการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่งตองสูการปฏิบัติในพื้นที่ภารกิจและเนนการมีสวนรวม
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มากขึ้น โดยเนนตระหนักการวางแผนกําลังคนที่มีคุณภาพทางดานสาขานาฏศิลป สาขาดนตรี
สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11, 2556)
การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) จึงเปนการวางแผนกําลังคน
เพื่อสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผล แตการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ภายในองคกรใหได เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ จึงมีการวางแผนกําลังคนเพื่อที่จะขยาย
ใหมากขึ้น สูคุณภาพที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในดานการวางแผนผลิตกําลังคนภาครัฐ
ดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวงวั ฒ นธรรม, 2556) ในเพื่ อ พั ฒ นาให เ กิ ด ศั ก ยภาพการผลิ ต
ดานกําลังคนโดยมีการพัฒนามิติเรื่องความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรไดกําหนดใหมีการวางแผน
กําลังคนเปนองคประกอบหนึ่งในการพัฒนาโดยกําหนดไววา “ สวนราชการมีการวางแผนและ
บริ ห ารกํ า ลังคนและบริห ารกําลังคนทั้งในเชิ ง ประมาณและคุ ณ ภาพ ว า มี กํ า ลั ง คนมี ข นาด
และสมรรถนะที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ การบรรลุ ภ ารกิ จ ทั้ ง ในป จ จุ บั น และในอนาคต
มี ก ารวิ เคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ ส  วนต า งด า นความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดสวนตางซึ่งสามารถสะทอนตัวเลขความตองการกําลังคน
ในการพัฒนาใหเกิดศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป
และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวงวัฒนธรรม, 2556)
การวางแผนกําลังคนเปนการวางแผนการจัดสรรกําลังคนในสาขาอาชีพ และระดับ
ฝมือตาง ๆ ใหสมดุลกับความตองการของประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนกําลังคน จะมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนการ
ศึกษา โดยที่การวางแผนกําลังคนจะตองมีการคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ
และการวางแผนการศึ ก ษาจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการทางสั ง คมด ว ย เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ปญหาการเกิดวิกฤตการณเกี่ยวกับกําลังคน เพื่อประเมินความตองการกําลังคนของประเทศ
และเพื่อตรวจสอบวา ในระยะตาง ๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีการผลิต
กําลังคนในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการ โดยมีวิธีการวางแผนกําลังคน
มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 ประการ คือ (1) การประเมินกําลังคน (2) องคกรทางดาน
กําลังคน (3) การพัฒนากําลังคน และ (4) นโยบายกําลังคนและการวางแผนการใชกําลังคน
ตามแผนกํ า ลั ง คนเป น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแสดงการวิ เ คราะห ป  ญ หากํ า ลั ง ของประเทศ
แผนกําลังคนจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตเนื่องจาก
การจัดทําแผนกําลังคนเปนเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ หรือแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
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ในอนาคต ฉะนัน้ จึงไมสามารถหลีกเลีย่ งความไมแนนอนได แผนกําลังคนจึงสามารถเปลีย่ นแปลง
หรือปรับปรุงใหทันตอเหตุการณและสภาวการณทางเศรษฐกิจไดตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอการ
การวางแผนผลิตกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป
และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวงวัฒนธรรม, 2556)
การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) จึงเปนการวางแผนกําลังคน
จึงเปนสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ มีการติดตามประเมิน แตสามารถประเมินประสิทธิภาพ
ภายในองคกรใหได เพือ่ การพัฒนาการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยการบริหาร
จัดการขอมูลที่เปนอยู ทําอยางไรจึงจะขยายใหมากขึ้น สูคุณภาพที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบทระบบสถิติ ฯ คือ คณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) ในการพัฒนาแผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองคประกอบสําคัญ ในการกําลังคน
ภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทย ที่ กํ า หนดหน ว ยสถิ ติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต และพั ฒ นาสถิ ติ ดั ง กล า ว ในการ
กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาการผลิต การเผยแพร และการใชประโยชนสถิติ
รวมทั้ ง วิ เ คราะห ข  อ จํ า กั ด และแนวทางการแก ไขและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานสถิติตาง ๆ
เพื่อพัฒนาการวางแผนกําลังคนเพื่อใหเกิดศักยภาพของกําลังคนใหเกิดศักยภาพ
ของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อใหเกิด
ศั ก ยภาพความสามารถในการผลิ ต คนให เ กิ ด พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การระบบทางสถิ ติ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนศิลปวัฒนธรรม
สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป โดยมีการวางแผนเพื่อนํา
ขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสถิติรายสาขา โดยมีการวางยุทธศาสตร สถานการณ แนวโนม
โครงสรางทางสถิติทางการและสถานการณของสถิติทางการ ซึ่งสถิติที่มีอยูในปจจุบันสามารถ
สื่อหรือแสดงถึงการปฏิบัติงานหรือขอมูลประกอบการปฏิบัติงานไดของคาสถิติการกําลังคน
ภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทยทั้งทางคาสถิติทางการ แนวทางการพัฒนาหนวยสถิติ การจัดการอบรม
หนวยสถิติเกี่ยวกับระบบการบริหารสถิติของประเทศ และการนําขอมูลสถิติเพื่อแลกเปลี่ยน
และเผยแพรแกสาธารณะ พรอมทั้งนําขอมูลเขาระบบเชื่อมโยงและบูรณาการในการพัฒนาสถิติ
ทางการในป 2557 ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความตองการกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2556
2. เพื่อศึกษาวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
กรอบแนวคิด
ผู  วิ จั ย ใช แ นวคิ ด จํ า นวนประชากรในประเทศป พ.ศ. 2556 และสํ า รวจกํ า ลั ง คน
ของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 รวมหลักทฤษฎีประชากรศาสตรและการสํารวจความตองการ
ของสังคม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหสถานการณแนวโนมในการวางแผนการผลิตกําลังคน
ของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
ตัวแปรตน (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ศึกษาความตองการกําลังคนของภาค
รัฐดานศิลปวัฒนธรรมสาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป สาขาทัศนศิลปของประเทศไทย

การวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐ
ดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขา
ทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ.
2557-2559

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
ที่มา: ผูวิจัย

สมมติฐานที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังกําหนดสมมุติฐานเพื่อเปนแนวทางการวิจัย
1. ปจจัยประชากรที่แตกตางกันมีผลตอระดับความคิดเห็นการวางแผนผลิต
กําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขา
ทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
2. ป จ จั ย การวางแผนผลิ ต กํ า ลั ง คนของภาครั ฐ ด า นด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป สาขาทัศนศิลปของประเทศไทย มีความสัมพันธ

ระดับการผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขา
คีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชากรของประเทศไทย จํานวน 1,000 คน
จาก 4 ภูมิภาค
วิธีการสุมตัวอยางการทําวิจัยครั้งนี้คือ ทําการศึกษาขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พื้นที่
การปกครองแบบพิเศษพัทยา กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,000 คน จากพื้นที่ของประเทศไทย 4 ภูมิภาค
การวิจัยครั้งนี้กําหนดไว คือ ศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิจากกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม
สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลปของประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธี โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้คือ
การจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขา
นาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลปของประเทศไทย วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติวิเคราะหเนื้อหา
ประโยชนของการวิจัย
1. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปการวางแผนการผลิตกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม
สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
2. นํ า ข อ มู ล ไปวิ เ คราะห ส ถานการณ แ นวโน ม ในการวางแผนและประเมิ น ผล
ในการพัฒนาสาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย
3. นําผลจากการวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐ มาใชเปนประโยชนในกระทรวง
วั ฒ นธรรมและสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล และการจั ด การทํ า สถิ ติ ด  า น
ศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลปและสาขาทัศนศิลป เปนขอมูล
ใชสําหรับประเทศไทย
4. วิ เ คราะห ส ถานการณ ก ารผลิ ต ระบบการบริ ห ารจั ด การและเผยแพร ส ถิ ติ
และยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนาสถิติรายสาขาตอไป
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วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การวางแผนผลิ ต กํ า ลั ง คนของภาครั ฐ ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม สาขา
นาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
“ครั้งนี้วิจัยแบบ Research Methodology โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกําลังคนภาครัฐ
ดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของ
ประเทศไทย โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จํานวนประชากรตัวอยาง 1,000 คน ประชากร
ที่ ทํ า การศึ ก ษา 4 กลุ  ม คื อ 1) อาจารย ด  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2) ครู ด  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
3) บุคลากรทางการศึกษาและวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 4) นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรที่ประกอบดวย ประชากรที่ทําการศึกษา
4 กลุมทําการศึกษา 4 กลุม คือ อาจารยดานศิลปวัฒนธรรม ครูดานศิลปวัฒนธรรม บุคลากร
ทางการศึกษาและวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม และ นักวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชากรพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย
ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ โดยใชตารางการสุมของ
Taro Yamane กําหนดความเชื่อมั่น 95% จํานวนประชากรทั้งประเทศ 64,623,000 คน
จํานวนประชากรแยกตามเพศชาย 31,438,000 คน หญิง 33,185,000 คน ใชหลักเกณฑ
สอดคลองกับการแบงภาคของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบงออกเปน 4 ภาค
คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การแบงภาคของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคเหนือ

จ.กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง และชายฝงทะเลตะวันออกอีก 4 จังหวัด คือ
จ.จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
จ.กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ
อุดรธานี และอุบลราชธานี
จ.กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง
สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี
จ.กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2556.

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1 การหาคารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม
1.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean: x)
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับขอมูลจาก
แบบสอบถาม
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน 1 ดังนี้
2.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent T-Test) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร หนวยงาน
ที่สังกัด เพศ อายุ ตําแหนง และวุฒิการศึกษา/สาขา
2.2 สถิ ติ วิ เ คราะห ค  า เอฟ (F-test) แบบวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One way Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมที่มากกวา 2 กลุม
2.3 สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธอยางงายของเพียรสนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefﬁcient) เพือ่ หาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปรทีเ่ ปนอิสระกัน
2.4 สถิติไควสแควร (Chi-Square) เพื่อหาความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร
กับการวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขา
คีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเรื่ อ ง การวางแผนผลิ ต กํ า ลั ง คนภาครั ฐ
ดานศิลปวัฒนธรรมสาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป สาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย
พ.ศฺ. 2557-2559 โดยวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษากําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 และเพื่อศึกษา
การวางแผนผลิตกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป
และสาขาทัศนศิลป ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2559 โดยการนําหลักการเพื่อการวางแผนผลิต
กําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรีสาขาคีตศิลปและสาขาทัศนศิลป
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
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สรุปและอภิปรายผล
1. ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร จากการวิ เ คราะห ข  อ มู ล สถานภาพส ว นบุ ค คล
ของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุตําแหนงผูตอบแบบสอบ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา
ชือ่ สถานศึกษาทุกภาคของประเทศไทยและสังกัด สามารถสรุปไดวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 65.90 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.50 เปนบุคลากร
ทางการศึกษาและนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เปนรอยละ 35.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนรอยละ 69.20 สาขาที่ศึกษาสาขานาฏศิลปรอยละ 37.00 สถานศึกษา (ภาคทั้ง 4 ภาคของ
ประเทศไทยรอยละ 25 ของทุกภาคเทากัน หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รอยละ 35.50
ผลลัพธจากประชากรของประเทศไทย จํานวน 64,623,000 คน ควรมีบุคลากร
ดานศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป สาขาดนตรี สาขาคีตศิลป และสาขาทัศนศิลป เฉพาะ
ที่เปนครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธระดับตํ่า
ในทิ ศ ทางตรงกั น ข า มกั น กั บ ศั ก ยภาพ ครู อาจารย นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษา 2555-2559 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเทากับ .174*
ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งข อ มู ล ปฐมภู มิ ส าขานาฏศิ ล ป สาขาดนตรี สาขาคี ต ศิ ล ป และสาขา
ทัศนศิลปมีจํานวน 25,432 คน
2. ปจจัยการวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรมสาขานาฏศิลป
สาขาดนตรี สาขาคีตศิลปและสาขาทัศนศิลปกับศักยภาพผลิตครูอาจารย นักวิจัยนักวิชาการ
และบุคคลทางการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจพื้นที่ผูวิจัยไดสรุปขอมูลเพื่อเปนวิสัยทัศนจํานวนประชากรของประเทศ
ที่สงผลตอการผลิตกําลังคนภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรมสาขานาฏศิลป สาขาดนตรี และสาขา
ทัศนศิลปของประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลจากการศึกษาปจจัยการวางแผนผลิตกําลังคนของภาครัฐดานศิลปวัฒนธรรม
สาขานาฏศิลปสาขาดนตรี และสาขาทัศนศิลปกับศักยภาพผลิตครู อาจารย นักวิจัยนักวิชาการ
และบุคลากรทางการศึกษาโดยจบสาขานาฏศิลปหนวยงานของทานตองการอาจารย ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษานั ก วิ ช าการนั ก วิ จั ย จุ ด เน น ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ 11

79

รายการอางอิง
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ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูชมมวยไทยตอสวนประสม
ทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนิน
THE ATTITUDE OF FOREIGN TOURISTS MUAYTHAI AUDIENCE
TOWARD MARKETING MIX OF RAJADAMNERN STADIUM
ชาญชัย ยมดิษฐ*
CHANCHAI YOMDIT

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาชองทางการรับขอมูลขาวสารและเหตุผล
ในการตัดสินใจดูมวยไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูชมมวยไทย 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติผูชมมวยไทยตอสวนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนิน
ขนาดตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาชม
มวยไทยในสนามมวยราชดําเนินป พ.ศ. 2559 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบวา ดานชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
มวยไทย สวนใหญไดรับจากโซเชียลมีเดีย ไดแก เฟสบุค อินสตาแกรม และไลน (คาเฉลี่ย =3.87)
รองมาเปนอินเตอรเน็ต เว็บไซต (คาเฉลี่ย =3.65) นอยที่สุดคือวิทยุ (คาเฉลี่ย =1.82)
ดานเหตุผลในการตัดสินใจมาชมมวยไทย ไดแก มวยไทยเปนศิลปะการปองกันตัว (คาเฉลีย่ =3.87)
มวยไทยเปนกีฬาที่ดีตอการออกกําลังกายและทําใหรางกายแข็งแรง (คาเฉลี่ย =3.74) มวยไทย
เปนกีฬาสรางความบันเทิง (คาเฉลี่ย =3.74) และนอยที่สุดคือตองการหาพรสวรรคในการตอสู
เพือ่ ไปใชในตางประเทศ (คาเฉลีย่ =2.81) ดานทัศนคติตอ สวนประสมทางการตลาด กลุม ตัวอยาง
สวนใหญเห็นวาดานบุคลากรมีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ (คาเฉลี่ย =3.81) รองลงมา
คือดานกายภาพความสะอาดของพื้นที่บริเวณเวที (คาเฉลี่ย =3.78) ที่นั่งชมมีความเพียงพอ
(คาเฉลี่ย =3.78) และนอยที่สุดคือการประชาสัมพันธบนโบรชัวร (คาเฉลี่ย =3.42) ดานชอง
ทางการรับขอมูลขาวสารมวยไทย สวนใหญเห็นดวยกับการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต
เว็บไซตมากที่สุด (รอยละ 70) รองลงมาเปนโซเชียลมีเดีย (รอยละ 45) จากการสัมภาษณ
พบวา สวนใหญรูสึกอยากกลับมาชมมวยไทยอีกครั้ง รูสึกรักมวยไทย มวยไทยเปนกีฬาที่มี
ความตื่นเตนและมีความโดดเดนแตกตางจากศิลปะการตอสูของประเทศอื่น
คําสําคัญ: นักทองเที่ยวชาวตางชาติ มวยไทย
*

ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
College of Muaythai Study and Thai Traditional Medicine, Muban Chombueng Rajabhat University
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Abstract

The purposes of this study were 1) to study Channel information
and reason for the decision of the foreign tourists toward Muaythai audience
2) to study the attitude of foreign tourists Muaythai audience toward marketing
mix of Rajadamnern Stadium. This was survey research, while the 400 foreign
tourists were selected to be accidental sampling from foreign tourists on Muaythai
audience at Rajadamnern stadium in 2016. The instrument was questionnaire.
Data was analyzed by descriptive statistics. The results of this study were found
as follows; Muaythai channel information: most was social media consisted
of Facebook, Instagram, line (average =3.87) then Internet, website
(average =3.65) and Radio (average = 1.82) Decision to seeing Muaythai:
Muaythai is best of sport self-defend (average =3.87), good for physical ﬁtness
(average =3.74), entertainment sport (average =3.74), and least to ﬁnd talent
to use on abroad (average =2.81). The attitude toward marketing mix: mostly,
friendly and muniﬁcent (average =3.81) then cleanness area (average=3.78) and
brochures publicity (average =3.42) Muaythai promote: mostly, agree to promote
on Internet and web site (average 70), next on social media (average 45).
Almost foreign tourists love Muaythai and want to see Muaythai again because
it is Thailand identity and very interested.
Keywords: Foreign Tourists, Muaythai

บทนํา

มวยไทยเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เปนทั้งศาสตรและศิลปของวิชาการ
ปองกันตัวแบบไทยที่ตองอาศัยชั้นเชิงในการตอสู และใชอวัยวะทุกสวนของรางกาย เชน
การใชหมัดชก ใชเทาเตะ ใชเขาและศอก และศีรษะไดอยางครบเครื่องแลว กีฬามวยไทย
ยังสามารถกอดรัด ปลํ้า จับ หัก ตี โขก ทุบคูตอสู (คึกเดช กันตามระ, 2553) กีฬามวยไทย
ชวยพัฒนาการดานสังคม ดานวัฒนธรรม ผูฝกหัดมวยไทยและนักมวยไทยเปรียบเหมือน
ฑูตทางวัฒนธรรมไทยทีม่ หี นาทีท่ าํ นุบาํ รุงและดํารงไวซงึ่ ความเปนเอกลักษณของชาติ นอกจากนี้
กี ฬ ามวยไทยยั ง ช ว ยในด า นการออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพของบุ ค คลและสั ง คม ใช เ ป น
กิจกรรมการละเลนเพื่อความสนุกสนาน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2540)

กระทรวงวัฒนธรรมไดมีการขึ้นทะเบียนมวยไทยเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ส าขากี ฬ าภู มิ ป  ญ ญาไทย ลั ก ษณะเช น นี้ จึ ง ถื อ เป น โอกาสของประเทศไทยที่ เ ป น
เจาของวัฒนธรรม เผยแพรสูชาวโลกในมิติการทองเที่ยว สงผลใหในตางประเทศมีการเรียนรู
มวยไทยกันอยางแพรหลาย โดยการจางอดีตนักมวยไทยทีม่ ชี อื่ เสียงเปนครูมวยไทยในตางประเทศ
และชาวตางชาติบางสวนก็ไดเดินทางมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทย มวยไทยจึงกลายเปน
สินคาวัฒนธรรมที่สงออกไปสูตางประเทศ ดังที่ Scopus Preview (2014, p. 509-553)
พบวา มวยไทยเปนสินคาหลักทางวัฒนธรรมที่สงออกโดยผูเรียนสามารถจายเงินเพียงเล็กนอย
ก็ไดเรียนมวยไทยตามที่ตั้งใจ เพราะเหตุวามวยไทยไดรับความนิยมมากในระดับนานาชาติ
แสดงใหเห็นไดจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร มีหลักฐานอางอิงในพิพธิ ภัณฑและสถาบันวิชาการ
รองรับ
ปจจุบันมวยไทยไดรับความนิยมมากจากชาวตางชาติที่มีการเดินทางมาเรียนมวยไทย
ในประเทศและจางครูมวยไทยออกไปสอนยังตางประเทศ นํารายไดเขาประเทศชาติอยางมาก
รัฐบาลกําหนดใหมีแนวทางการพัฒนาประเทศในแบบเศรษฐกิจสรางสรรค เปนกลุมสินคา
เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรค
บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งกีฬาภูมิปญญาไทยที่เปน
ที่นิยม ไดแก มวยไทย และตะกรอ มวยไทยจึงปรากฏเปนนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว
ดังที่ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดระบุถึงทิศทางการดําเนินงานดานการตลาดของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 ไดกลาวถึงสินคาทองเที่ยวที่โดดเดน ไดแก มวยไทย
โดยเนนการดําเนินงานสําหรับตลาดตางประเทศเปนหลัก รวมกับคายมวยไทยในตางประเทศ
(ธนิษฐา เศวตศิลา, 2559)
การดํ า เนิ น การตลาดเกี่ ย วกั บ มวยไทยจึ ง เป น เรื่ อ งใหม มี ค วามสํ า คั ญ จํ า เป น ต อ งมี
ขอมูลในการใชวางแผนการตลาด โดยใชหลักสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ
7Ps ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มาชมมวยในสนามมวยราชดําเนิน ซึ่งเปนสนามมวยที่ชาวตางชาตินิยมมาชมมวยไทย
ผูวิจัยจึงศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูชมมวยไทยที่มีตอ
สวนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนินวาเปนเชนไร เพื่อเปนขอมูลใหสนามมวย
ราชดําเนินและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนําไปใชวางแผนการตลาดดานมวยไทยสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติตอไป
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วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ศึ ก ษาช อ งทางการรั บ ข อ มู ล ข า วสารและเหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจดู ม วยไทย
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูชมมวยไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ผู  ช มมวยไทยต อ ส ว นประสม
ทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนิน
วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ศึ ก ษาส ว นประสม
ทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนิน ตามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ประชากรเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาชมมวยไทยในสนามมวยราชดําเนินป
พ.ศ. 2559 มีลักษณะไมทราบจํานวนประชากร เนื่องจากยังไมเคยมีการเก็บขอมูลสถิติ
อยางเปนทางการ
กลุมตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดสัดสวน
ของประชากรเทากับ .60 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ไมเกินรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 368 คน เพื่อปองกันการสูญหายและผิดพลาด
ของขอมูลผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดตัวอยางเปนจํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) จากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาชมมวยไทยในสนามมวยราชดําเนิน
ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มีตอสนามมวยราชดําเนิน ไดแก
2.1 ชองทางการไดรับขอมูลขาวสาร
2.2 เหตุผลในการตัดสินใจมาชมมวย
2.3 สวนประสมทางการตลาด
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมวยไทยและสวนประสมทางการตลาด
2. สร า งแบบสอบถาม ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 แล ว นํ า ไปเสนอผู  เชี่ ย วชาญ
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จํ า นวน 3 ท า น ตรวจหาค า ความเที่ ย งตรง (Validity) โดยการหาค า IOC (Index of
Congruence) ได ค  า IOC>50 ทุ ก ข อ นํ า ไปหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี
หาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา แบบเพียรสัน (Alpha’s Pearson Product Moment Correlation)
ไดคาความเชื่อมั่น 0.78, 0.86 และ 0.82 ตามลําดับ
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาชม
มวยไทยในสนามมวยราชดําเนิน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยางที่สํารวจจํานวน 400 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 67.3) สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป (รอยละ 58.5)
รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 22.7) อายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 9.3)
อายุระหวาง 51-60 ป (รอยละ 3.8) อายุตํ่ากวา 20 ป (รอยละ 3.7) อายุระหวาง 61-70 ป
(รอยละ 1.8) และมากกวา 70 ปขึ้นไป (รอยละ 0.2) มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด (รอยละ 55.5) รองลงมาอยูในระดับปริญญาโท (รอยละ 20.3) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (รอยละ 14.5) ระดับอนุปริญญา/ปวส. (รอยละ 5.5) และสูงกวาปริญญาโท
(รอยละ 4.2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษา (รอยละ 30.3) นักธุรกิจ (รอยละ 12.5)
รับจางอิสระ (รอยละ 10) พนักงานของรัฐ (รอยละ 8.3) นักกีฬา (รอยละ 6) พนักงานเอกชน
และไกด (รอยละ 5.2) และลูกจาง (รอยละ 3.2) สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000
ดอลลารสหรัฐ มีรายไดเฉลี่ย 12,904 ดอลลารสหรัฐตอเดือน สวนใหญเดินทางมาจากแถบ
ทวี ป ยุ โรป (ร อ ยละ 40.3) รองลงมาคื อ ทวี ป เอเชี ย (ร อ ยละ 35.2) ทวี ป อเมริ ก าเหนื อ
(รอยละ 17) ทวีปออสเตรเลีย (รอยละ 6) ทวีปแอฟริกา (รอยละ 1) และทวีปอเมริกาใต
(รอยละ 0.5) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมาดูกิจกรรมมวยไทยมากอน (รอยละ 39.3)
รองลงมาเคยมาดูมวยไทย 1-3 ครั้ง (รอยละ 35) เคยมาดูมากกวา 6 ครั้ง (รอยละ 15.7)
และเคยมาดูมวยไทย 4-6 ครั้ง (รอยละ 10) สวนใหญเดินทางมาดูมวยไทยโดยรถแท็กซี่มากที่สุด
(รอยละ 41.5) รองมาเปนรถจากกรุปทัวร (รอยละ 17) รถยนตสวนตัว และรถบีทีเอส/เอ็มอารที
(รอยละ 16) และรถบัส (รอยละ 9.5) กลุมตัวอยางมีความเห็นวาไดรับอะไรจากการชมมวยไทย
ดังนี้ วัฒนธรรมไทย (รอยละ 61.8) ความบันเทิง (รอยละ 55.8) ทักษะการตอสูปองกันตัว
(รอยละ 42.5) สุขภาพ (รอยละ 11) และธุรกิจ (รอยละ 2.8) ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 ชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมวยไทย
ชองทางการไดรับขอมูลขาวสาร
อินเตอรเน็ต, เว็บไซต, เว็บบอรด
โซเชียลมีเดีย, เฟสบุค, อินสตาแกรม, ไลน
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
หนังสือ
เพื่อน, ญาติ หรือคนที่รูจักกัน
นิทรรศการมวยไทย
การแขงขันชกมวยไทย
โฆษณาจากโปรแกรมการทองเที่ยว
รวม
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X
3.65
3.87
3.59
1.82
1.94
1.98
1.89
2.81
2.15
2.32
2.31
2.58

SD
1.16
1.06
1.07
1.12
1.09
1.06
1.07
1.24
1.22
1.34
1.17
1.15

แปลผล
มาก
มาก
มาก
นอย
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง

เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางถึงชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมวยไทยพบวา
กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากโซเชียลมีเดีย เฟสบุค อินสตาแกรมและไลนในระดับมาก
(X = 3.87, SD = 1.06) อินเตอรเน็ต เว็บไซต เว็บบอรดระดับมาก (X = 3.65, SD = 1.16)
โทรทัศนระดับมาก (X = 3.59, SD = 1.07) นอยที่สุด คือ วิทยุอยูในระดับนอย (X = 1.82,
SD = 1.12) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจมาชมมวยไทย
เหตุผลในการตัดสินใจมาชมมวยไทย
มวยไทยเปนกีฬาที่ดีตอการออกกําลังกายและทําใหรางกายแข็งแรง
มวยไทยเปนศิลปะการปองกันตัว
การไหวครูมวยไทยเปนสวนหนึ่งที่นาสนใจในการเขาชม
การใช ทักษะ หมัด เทา เขา ศอก ในการปองกันตัว มีความนาสนใจ
ศิลปะการปองกันตัวประจําชาติไทย (มวยไทย) มีความนาสนใจ
การตอสูดวยมือเปลามีความนาสนใจ
มวยไทยเปนชนิดกีฬาที่สรางความบันเทิง
ตองหารศึกษาธุรกิจทางดานมวยไทยเพือ่ นําไปสานตอในประเทศตนเอง
ตองการหาพรสวรรคการตอสูแบบชุมชนเพื่อนําไปใชในตางประเทศ
ตองการมาดูมวยไทยอีกครั้ง
รวม

X
3.74
3.87
3.57
3.46
3.64
3.30
3.74
2.94
2.81
3.56
3.46

SD
0.99
1.06
1.07
1.10
1.03
1.02
0.99
1.28
1.34
1.16
1.10

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากการสํ า รวจกลุ  ม ตั ว อย า งได แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจ
มาชมมวยไทย คือ มวยไทยเปนศิลปะการปองกันตัวอยูในระดับมาก (X = 3.87, SD = 1.06)
มวยไทยเปนกีฬาที่ดีตอการออกกําลังกายและทําใหรางกายแข็งแรงในระดับมาก ( X = 3.74,
SD = 0.99) มวยไทยเปนชนิดกีฬาที่สรางความบันเทิง (X = 3.74, SD = 0.99) ศิลปะ
การปองกันตัวประจําชาติไทย (มวยไทย) มีความนาสนใจในระดับมาก (X = 3.64, SD = 1.03)
และนอยที่สุดคือตองการหาพรสวรรคการตอสูแบบชุมชนเพื่อนําไปใชในตางประเทศในระดับ
ปานกลาง (X = 2.81, SD = 1.34) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 สวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาชมมวยไทยในสนามมวยราชดําเนิน
สวนประสมทางการตลาด
คูมวย

ราคา

สถานที่

การประ
ชาสัมพันธ

บุคลากร

กายภาพ

กระบวนการ

X

SD

แปลผล

1. คูมวย นาสนใจ

3.62

0.95

มาก

2. จํานวนคูมวยมีความเหมาะสม

3.64

0.87

มาก

3. ราคาของแพ็คเก็จ

3.58

1.05

มาก

4. ระบบการชําระเงิน

3.53

0.98

มาก

5. สวนลดจากการจองบัตรเขาชมมวยไทย

3.49

0.99

ปานกลาง

6. เวทีมวยไทยสามารถเขาถึงไดงาย

3.71

0.96

มาก

7. สถานที่จัดจําหนายบัตรเขาชมมีความเพียงพอ

3.59

0.98

มาก

8. สามารถจองบัตรเขาชมผานอินเตอรเน็ตได

3.47

1.02

ปานกลาง

9. การติดโฆษณาสัญจร เชน รถยนต หรือ รถประจําทาง

3.48

0.97

ปานกลาง

10. ปายโฆษณา

3.43

0.97

ปานกลาง

11. การโฆษณาบนโบชัวร

3.42

0.98

ปานกลาง

12. การใหบริการที่มีคุณภาพและตรงตอเวลา

3.66

0.88

มาก

13. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

3.65

0.94

มาก

14. อัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ

3.81

0.95

มาก

15. สถานที่โชวมวยไทยเปนที่ดึงดูดใหเขาชม

3.72

0.92

มาก

16. ความสะอาดของพื้นที่บริเวณเวที

3.78

0.89

มาก

17. ที่นั่งชมมีความเพียงพอ

3.78

0.93

มาก

18. การซื้อตั๋วของแตละโปรแกรม หรือ แพคเก็จ
มีความสะดวก

3.63

0.93

มาก

19. ความคลองตัว หรือความสะดวกของ
ระบบการตรวจเช็คตั๋ว หรือบัตรเขาชม

3.57

0.95

มาก

รวม

3.61

0.95

มาก

จากการสํารวจสวนประสมทางการตลาดของนักทองชาวตางชาติที่มาชมมวยไทย
ในสนามมวยราชดําเนิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา ดานบุคลากรมีอัธยาศัยดี
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูในระดับมาก (X = 3.81, SD = 0.95) ดานกายภาพมีความสะอาด
ของพื้นที่บริเวณเวทีอยูในระดับมาก (X = 3.78, SD = 0.89) ที่นั่งชมมีความเพียงพออยูใน
ระดับมาก (X = 3.78, SD = 0.93) สถานที่โชวมวยไทยเปนที่ดึงดูดใหเขาชมอยูในระดับมาก
(X = 3.72, SD = 0.92) ดานสถานที่เวทีมวยไทยสามารถเขาถึงไดงายอยูในระดับมาก
(X = 3.71, SD = 0.96) และนอยที่สุดคือดานการประชาสัมพันธโดยโฆษณาบนโบชัวร
(X=3.42, S.D.=0.98) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 วิธีการประชาสัมพันธมวยไทย
ขอความ
แพ็คเก็ต
อินเตอรเน็ต, เว็บไซต
อินสตาแกรม
โซเชียลมีเดีย
โทรทัศน
นิทรรศการมวยไทย
การจัดกิจกรรมมวยไทยในตางประเทศ
นิตยสาร
หนังสือพิมพ
เครือขายมวยไทย

จํานวน
108
280
118
180
177
69
69
41
50
29

รอยละ
27.0
70.0
29.5
45.0
29.3
17.3
17.3
10.3
12.5
8.3

จากการสํารวจกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธมวยไทย
พบวาสวนใหญเห็นดวยกับการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต มากที่สุด (รอยละ 70)
รองลงมาเปนโซเชียลมีเดีย อินสตาแกรม โทรทัศน และแพ็คเก็ต (รอยละ 45, 29.5, 29.3
และ 27) ตามลําดับ
จากการสัมภาษณภายหลังกลุมตัวอยางเขาชมมวยไทย พบวา สวนใหญอยากกลับมา
ชมมวยไทยอีกครั้ง รูสึกความรักมวยไทย ตองการชมการชกที่มีความบันเทิงและความตื่นเตน
ชอบความตืน่ เตนเวลานักมวยขึน้ ชกบนเวทีแลวมีเสียงรองจากผูช มดังทัว่ เวที ชอบวัฒนธรรมไทย
เวลารํามวยไทย และตอนชกมวยไทย ตืน่ เตนเมือ่ ดูทกั ษะการชกของนักมวย (หมัด เทา เขา ศอก)
ชอบเวลาชมและเชียรวาฝายใดจะแพหรือชนะ การชกมวยไทยเปนกีฬาที่ใหความบันเทิง
เปนอยางมาก ตองการสนับสนุนและเผยแพรมวยไทยใหหลาย ๆ คนทราบวามันเยี่ยมมาก
เปนเวลาแหงความสุขเมื่อชมมวยไทย เปนกีฬาที่มีความตื่นเตนและมีความโดดเดนแตกตาง
จากศิ ล ปะการต อ สู  ข องประเทศอื่ น และเป น ประโยชน อ ย า งมากในการเอาไปปรั บ ปรุ ง
ในทักษะการชกของตนเอง
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สรุปและอภิปรายผล
ชองทางในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมวยไทย จากผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยว
ที่มาชมมวยไทยไดรับขอมูลเกี่ยวกับมวยไทยทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุค ไลน อินสตาแกรม
อินเตอรเน็ต เว็บไซต และโทรทัศน สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเจริญกาวหนามาก ขอมูลขาวสารสงถึงไดอยางรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะชองทาง
โซเชี ย ลมี เดียตาง ๆ สอดคลองกับงานวิ จัย ของ สุ ช าติ อิ ท ธิ วรรณพงศ (2551) ที่ พ บว า
คายมวยไทยมีการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการจูงใจชาวตางชาติโดยใชสื่อตาง ๆ
แบบผสมผสานกัน การโฆษณาประชาสัมพันธสิ่งพิมพแผนพับ การสื่อสารโดยใชชาวตาง
ชาติดูแลตอบคําถามและติดตอประสานงานระหวางคายมวยชาวตางชาติ คายแกวสัมฤทธิ์
และคาย ป.ประมุข ใชสื่อหลากหลายนอยกวา เชน ไมมีการใชสิ่งพิมพแผนพับ ไมใชสื่อทีวี
แตใชสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยการทําเว็บไซตและใชเมลในการติดตอสื่อสาร ลักษณะดังกลาว
สอดคลองกับหลักการตลาด 360 องศา ของพาโยสซี (Fayossy, 2559) เสนอกลยุทธไว
8 ประการ คือ 1) เว็บไซต 2) สรางสรรคคอนเท็นต 3) โซเชียลมีเดีย 4) การตลาดที่เขาถึง
รากหญา 5) อีเวนทและการโรดโชว 6) กลยุทธ (Co-Branding) 7) ประชาสัมพันธ และ
8) เครือขายและมิตรภาพ ผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวาโซเชียลมีเดียเปนสื่อ
ทีช่ าวตางชาติใชเปนชองทางในการติดตอเพือ่ ชมมวยไทยเปนสวนใหญ สอดคลองกับผลการวิจยั
ที่คนพบในครั้งนี้
เหตุผลในการตัดสินใจมาชมมวยไทยพบวา สวนใหญมีความเห็นวามวยไทยเปนศิลปะ
การป อ งกั น ตั ว อยู  ใ นระดั บ มาก รองลงมามวยไทยเป น กี ฬ าที่ ดี ต  อ การออกกํ า ลั ง กายและ
ทําใหรางกายแข็งแรง และมวยไทยเปนกีฬาที่สรางความบันเทิง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สัญญา รัตนไพวงค (2549) ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาชมมวยไทยเพราะเห็นวา
เปนศิลปะการตอสูที่นาสนใจ เปนการตอสูที่ใชอวัยวะเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุชาติ อิทธิวรรณพงศ (2551, น. 71) ที่พบวา ชาวตางชาติรูจัก
มวยไทยและมีทัศนคติที่ดีตอมวยไทย โดยเห็นวาเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชปองกันตัวได และเสนหอีกประการหนึ่งของมวยไทยคือ การออกกําลังกายเพื่อ
ลดนํ้าหนัก รางกายแข็งแรง และสอดคลองกับ กรรณิการ คชาชื่น และคณะ (2552) พบวา
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติเห็นประโยชนทคี่ าดหวังวาจะไดรบั จากการเรียนมวยไทย คือ ความแข็ง
แรงของรางกายเปนสวนใหญ ผลการวิจยั ทีก่ ลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ผูช มมวยไทยชาวตางชาติ
สวนใหญใหความสําคัญกับมวยไทยดานศิลปะการปองกันตัว การออกกําลังกายทําใหรางกาย
แข็งแรง และเปนกีฬาสรางความบันเทิง
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ความเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของสนามมวย
ราชดําเนินที่พบวา ดานบุคลากรมีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผมากที่สุด รองไปคือดาน
กายภาพมีสถานที่สะอาดและเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศินี ประทุมมณี (2552)
ที่พบวาปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ คาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานอัธยาศัยไมตรี บุคลิกภาพที่ดี และมีความกระตือรือรนใหบริการ และสอดคลองกับ
เตชิตา ไชยออน (2558) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ
ของคายมวยไทย ไดแก ดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา สรุปไดวาสวน
ประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่มีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีการใหบริการที่ดี
รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีผลตอสวนประสมทางการตลาดของสนามมวย
อยางยิ่ง เพราะการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพชวยใหการบริการบรรลุเปาหมาย จึงจําเปนตอง
สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ด า นบุ ค ลากร หรื อ พนั ก งานให เข า ถึ ง ป ญ หาและความต อ งการของ
นักทองเที่ยวกลุมนี้ใหมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของเวที นับวาเปน
สิ่งจําเปนที่ตอบสนองความพึงพอใจและเปนสิ่งจําเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก
ผลจากการศึกษาที่พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเปนชาวยุโรป รองลงไป
เปนชาวเอเชีย อยูในกลุมวัยทํางาน และเพศชายเปนสวนใหญ ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา แมวา
กลุมดังกลาวไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกตํ่า แตก็ยังมีผูมาชมมวยมากกวากลุมทวีปอื่น ๆ
ซึ่งภาครัฐและเอกชนไทยที่มีหนาที่ดูแลนโยบายดานการทองเที่ยว ตองดูแลนักทองเที่ยวกลุมนี้
อยางดี ในขณะเดียวกันก็ตองหาลูกคากลุมอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกไมมากนัก
เชน กลุมประเทศจีน อินเดีย และประเทศแถบอาเซียน โดยตองมีนโยบายดานกําหนดอุปทาน
และอุปสงคที่สัมพันธกันอยางดี
ในดานการเขาถึงผูชมนั้นตองเพิ่มการเขาถึงดวยสื่อยุคใหมใหมากขึ้น โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธมวยไทยผานสื่ออินเตอรเน็ต เว็บไซต และโซเซียลมีเดีย (Social Media) เพราะ
สังคมเปลีย่ นแปลงรูปแบบการสือ่ สารก็เปลีย่ นไปโดยเฉพาะเนนดานโซเซียลมีเดียตองดําเนินการ
ในรูปหวงโซคุณคา (Value Chain) ใหชัดเจนระหวางนโยบายมวยไทยเพื่อการทองเที่ยว
ชองทางกระบวนการเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย การใหบริการที่เปนเลิศ ตลอดจนการปรับปรุง
ดานกายภาพใหเหมาะสม ทําใหเกิดความประทับใจและอยากมาชมอีก

92

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานําขอมูลที่พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดําเนินดานบุคลากรและดานกายภาพของสนามมวย
มากทีส่ ดุ มากําหนดแนวทางการพัฒนามวยไทยเพือ่ การทองเทีย่ วสําหรับผูช มมวยไทยใหมากขึน้
2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยนําขอมูลดานลูกคาที่พบวา กลุมทวีปยุโรปยังคงเปน
ยอดสูงสุดของผูชมมวยไทยมากําหนดนโยบายการตลาดโดยรักษาตลาดเกากลุมนี้ไว แลวหา
ตลาดใหมสําหรับผูชมมวยไทยชาวตางชาติใหมากยิ่งขึ้น
3. สนามมวยราชดําเนินควรนําขอมูลที่นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดดานตาง ๆ ไปพัฒนาและสงเสริมใหมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุมลูกคาชาวตางชาติ
4. เป น สารสนเทศให อ งค ก ร สถาบั น ที่ เ ป ด สอนวิ ช ามวยไทยและการท อ งเที่ ย ว
ใชประโยชนในดานการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจยั เชิงลึกกับสนามมวยทีอ่ ยูน อกเขตกรุงเทพมหานครแลวทําการเปรียบเทียบ
2. ควรศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยตรง
รายการอางอิง
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กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom
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บทคัดยอ

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต ร
Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผู  ใช บั ต ร Wisdom ธนาคารกสิ ก รไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า น
ประชากรศาสตร ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการธนาคารกสิ ก รไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
3) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตร Wisdom
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรศาสตรของการเลือกใชบัตร Wisdom
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห ไดแก สถิตริ อ ยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกตาง T-test สถิติทดสอบความแปรปรวน (One way ANOVA)
และสถิติทดสอบความสัมพันธแบบเพียรสัน และสถิติไคสแควร (Chi-Square)
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย อายุตั้งแต 36 ปขึ้นไป
สถานภาพโสด รายไดตอเดือนมากกวา 35,001 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว / อิสระ ผลลัพธการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
มีผลตอการตัดสินใจเลือกกลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom
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ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลลัพธที่ไดจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด
7Ps อยูในระดับมาก ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ (3.89) ดานกระบวนการบริการ (3.80)
ดานการจัดหนาย (3.78) ดานบุคลากร (3.67) ดานสงเสริมการตลาด (3.64) และดาน
ผลิตภัณฑ (3.54) มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : กลยุทธทางการตลาด, การตัดสินใจ, บัตร Wisdom, ธนาคารกสิกรไทย

Abstract

The study of “Marketing strategies inﬂuencing the decision to use
the Kasikornbank Wisdom Card in Bangkok” aimed 1) to study usage behavior
of Wisdom Card’s owners in Bangkok and 2) to examine the effects
of demographic factors on the card usage behavior, and 3) to compare the marketing
mix factors inﬂuencing the usage behavior of the card. Data collected from a sample
group of 400 people were analysed by means of percentage, mean, standard
deviation, t-test statistic, One way ANOVA, Pearson correlation, and chi-square.
The results were as follows: Wisdom Card’s owners were mostly male,
over 36 years of age and single with monthly income over 35,001 baht and
bachelor’s degree. The comparison revealed that marketing mix (7Ps) had
inﬂuence on marketing strategy decisions that affected Wisdom Card usage
behavior. The marketing mix 7Ps being at a high level were the Physical (3.89)
the service process (3.80), the distribution (3.78), personnel (3.67), the promotion,
marketing (3.64). and the product (3.54). These factors were correlated with
the decision to use the Kasikornbank Wisdom Card in Bangkok at a 0.05 level
of statistical signiﬁcance.
Keywords : Marketing strategies, Decision, Card Wisdom, Kasikornbank

บทนํา

ป จ จุ บั น ธนาคารพาณิ ช ย ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงการพั ฒ นาแนวทางใหม ๆ อย า งสิ้ น เชิ ง
จากอดีตที่ลูกคาที่ตองเปนฝายมาธนาคารเอง ลูกคาตองเดินทางมารับขอใชบริการ แตใน
ปจจุบันธนาคารตองเขาหาลูกคา เสาะแสวงหาลูกคา ดังนั้น การพัฒนาการใหบริการที่ดี
ของธนาคารพาณิชยแลว สิ่งที่ตามมาอีกอยางหนึ่งคือเรื่องของการขายซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวา
ธนาคารนั้นมีการขายเขามาดวยเพื่อเปนการสรางรายไดและอํานวยความสะดวกแกลูกคา
อยางครบวงจร ซึ่งบัตรไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางโดยพิจารณาจาก
ผูถ อื บัตรและปริมาณการใชบตั รเครดิตทีเ่ พิม่ มากขึน้ เปนลําดับ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556)
ธุรกิจบัตรเครดิตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดสูงสุดในป พ.ศ. 2540 ซึ่งอยูใน
ในชวงเริ่มของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจมีจํานวนบัตรเครดิตทั้งสิ้นประมาณ 2,010,000 บัตร
(ร อ ยละ 3.30 ของประชากรทั้ ง ประเทศ) มู ล ค า การใช จ  า ยผ า นบั ต รเครดิ ต ประมาณ
149,392 ลานบาท รอยละ 3.15 ของ GDP) หลังจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ สงผลใหผูถือบัตรลดลงคอนขางมาก ภาวะหดตัวปรากฏตอเนื่องประมาณ
2 ปโดยหดตัวถึงจดสูงสุดในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนบัตรเครดิตประมาณ 1,574,000 บัตร
(รอยละ 2.55 ของประชากรทั้งประเทศ) แตก็คอย ๆ กระเตื้องขึ้น และในป พ.ศ. 2547
มีจาํ นวนบัตรทัง้ สิน้ 8,648,100 บัตร มูลคาการใชจา ยผานบัตรเครดิตประมาณ 118,456 ลานบาท
(วารสารธนาคารแหงประเทศไทย, 2547, น. 45) จากแนวโนมของการเจริญเติบโตของบัตร
เครดิตในปจจุบนั มีแนวโนมวาจะยังเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ งเพราะธุรกิจบัตรเครดิตจะมีบทบาท
มากยิ่งขึ้น (ธนาคารกสิกรไทย, 2556)
ในปจจุบนั บัตรเครดิตเปนทีย่ อมรับและไดรบั ความนิยมมากขึน้ และยังถือไดวา มีสว นชวย
สงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทั้งนี้ การใชบัตรเครดิตจะชวย
เพิ่มความปลอดภัยแกผูถือบัตรเครดิตโดยไมตองพกพาเงินสดเปนจํานวนมากไมวาจะตอง
เดินทางทั้งในประเทศหรือตางประเทศ โดยจะไดรับความสะดวกสบายในการใชจายซื้อหา
สิง่ ของและรับบริการลวงหนาไดระยะหนึง่ กอนทางบริษทั ผูอ อกบัตรจะเรียกเก็บเงินตามทีใ่ ชจา ย
ภายในรอบระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหธุรกิจการคามีการหมุนเวียนและผูบริโภคก็จะไดรับ
ประโยชนมากขึ้นกวาปกตินอกจากบัตร Wisdom
ผูว จิ ยั ไดตระหนักถึง “กลยุทธทางการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบตั ร Wisdom
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงเปนที่มาของคําถามวิจัยในครั้งนี้ในการศึกษา
พฤติกรรมการแขงขันของในกรุงเทพมหานครสวนใหญมุงเนนไปที่การแขงขันแบบไมใชราคา
เชน การโฆษณาและจัดรายการสงเสริมการขาย พัฒนาคุณภาพ และเนนการสงเสริมการตลาด
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มากขึ้น บริการรูปแบบบัตรเครดิตที่มีความหลากหลาย สรางความแตกตางกันของผลิตภัณฑ
ที่ใชสถานที่ตั้งหรือจะเปนดานตราสินคา (Brand Royalty) แตเพื่อเปนการดึงดูดลูกคาใหม
และรั ก ษากลุ  ม ลู ก ค า เดิ ม ไว สถานประกอบการสปาใช ก ารตั้ ง ราคาหลายรู ป แบบ เช น
การแบงแยกราคาขายระดับที่สอง (Second Degree Price Discrimination) เปนการ
ตั้งราคาแตกตางกันสําหรับปริมาณซื้อที่ตางกัน การแบงแยกราคาขายระดับที่สาม (Third
Degree Price Discrimination) เปนการตั้งราคาขายที่แตกตางกันสําหรับลูกคาแตละกลุม
การตั้งราคาตามภาระตนทุน (Peak Load Pricing) การตั้งราคาแบบสองสวน (Two Part
Tariff) เปนการสรางแรงดึงดูดแกลูกคาดวยการสมัครเปนสมาชิกโดยจะไดรับสิทธิพิเศษและ
การตั้งราคาขายควบ (Bundling Pricing) ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใชบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการธนาคารกสิกรไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตร
The Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา “กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร
Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีขอบเขตดังนี้
1. เนือ้ หาการวิจยั : ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการบัตร Wisdom ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามขอมูล
2. ขอบเขตดานประชากร : ผูใ ชบตั ร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. พื้นที่การวิจัย : ธนาคารกสิกรไทยในสาขา ไดแก โดยวิธีการจับสลากเลือกสาขา
ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากสาขาทั้งหมด 199 สาขา ไดมา 10 สาขา
ไดแก สาขาสยามพารากอน สาขากลวยนํ้าไทย สาขาสุขุมวิท สาขาบางนา สาขาทองหลอ
สาขารั ช ดาภิ เ ษก สาขาลาดพร า ว และสาขาเยาวราช เพื่ อ มาเป น ตั ว แทนในการกํ า หนด
พื้นที่จัดเก็บขอมูล วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota sampiling) โดยนํา
สาขาที่เลือกไดมาเปนสถานที่ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
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4. ชวงเวลาที่ทําการวิจัย : ระหวางเดือน กุมภาพันธ – กันยายน 2556 รวม 6 เดือน
5. กลุมตัวอยาง : ผูใชบริการบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากทราบจํานวนของประชากร ดังนั้น ผูศึกษาจึงอาศัยการคํานวณโดยการใชสูตร (กัลยา
วานิชยบัญชา, 2546) ซึ่งคํานวณไดเทากับ 400 ตัวอยาง
ประโยชนของการวิจัย
1. ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดในการบริการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพทางการ
ตลาดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต ธุรกิจบริการพิเศษเพื่อใหการทําธุรกรรมที่
ธนาคารเปนเรื่องงาย สะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหที่ไดมาจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุง
การเพิ่มประสิทธิภาพจากการนําแนวทางการบริหารพิเศษเพื่อใหการทําธุรกรรมที่ธนาคารเปน
เรื่องงาย สะดวก รวดเร็ว เอกสิทธิ์เฉพาะผูถือบัตรเดอะวิสดอม
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่ใชบริการ
4. ดานสงเสริมการตลาด
5. ดานพนักงานใหบริการ
6. ดานกระบวนการ
7. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ

การตัดสินใจเลือกใช
บัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยภายนอก
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคม
- ดานการเมือง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษา “กลยุทธทางการ
ตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยเนนเครื่องมือหลัก คือแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกบัตร Wisdom กสิกรไทย ผูใชบริการ
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงคํานวณตัวอยางโดยกําหนดความเชื่อมั่น
ที่ 95% ความผิ ด พลาดไม เ กิ น 5 % โดยใช สู ต รคํ า นวณหาขนาดของตั ว อย า งในกรณี ที่
ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง
15 คน รวมขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) ประกอบดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling : SRS) โดยวิธีการจับสลากเลือกสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขต
กรุงเทพมหานครจากสาขาทั้งหมด 199 สาขา ไดมา 10 สาขา ไดแก สาขาสยามพารากอน
สาขากลวยนํ้าไทย สาขาสุขุมวิท สาขาบางนา สาขาทองหลอ สาขารัชดาภิเษก สาขาลาดพราว
และสาขาเยาวราช เพือ่ มาเปนตัวแทนในการกําหนดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บขอมูล วิธกี ารเลือกกลุม ตัวอยาง
แบบกําหนดโควตา (Quota sampling) โดยนําสาขาที่เลือกไดมาเปนสถานที่ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม โดยจะกําหนดกลุมตัวอยางแตละสาขาตํานวน 40 คน และวิธีการเลือกตัวอยาง
โดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ที่ไดจัดเตรียมไวตามจํานวนกลุมตัวอยางของแตละสาขาที่เลือกไว
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชตาราง
การสุมของ Taro Yamane กําหนดความเชื่อมั่น 95%
ผู  ศึ ก ษาวิ จั ย คํ า นวณขนาดของกลุ  ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รของ Yamane ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน คํานวณจํานวนกลุมตัวอยาง
จากจํานวนประชากรที่ใชบริการบัตรเครดิตทั้งหมด 400 ราย โดยใชหลักการคํานวณของ
Yamane (1973, p. 725)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดใชแบบสอบถาม (questionnaires) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกเปน 3 สวน ตามกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยกําหนดไวดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งลั ก ษณะป จ จั ย ด า นกลยุ ท ธ
ทางการตลาด 7 P ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนคําถามมาตรจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ
(Rating scale) มีหลักเกณฑการใหคะแนนตามขอคําถามตามวิธีของ Likert scale และใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) กําหนดมาตรวัดเปน 5 ระดับ
โดยกําหนดเกณฑ คะแนนการประมาณคาดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความเห็นดวยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด
เพื่อใหสอดคลองกับระดับการประเมินผลในแบบสอบถามที่มีอยู 5 ระดับ ผูวิจัย
จึงใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางเปนเกณฑในการแปลความหมายโดยจัดแบง
ระดับความสําคัญเปน 5 ระดับเชนเดียวกัน โดยใชวิธีการคํานวณดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา,
2544, น. 29)
อันตรภาคชั้น

=
=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชั้น
5-1
5
0.8

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชบัตร Wisdom ธนาคาร
กสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเปนคําถามปลายปด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบาย
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางดังนี้
1.1 การหาคารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1
ปจจัยสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพและระดับการศึกษา

102

1.2 การหาคาเฉลีย่ (Mean: x) สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 – ตอนที่ 3
1.3 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) สํ า หรั บ ข อ มู ล
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 – ตอนที่ 3
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐานดังนี้
2.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
2 กลุมที่เปนอิสระตอกันเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ดานพื้นที่
ตําแหนง เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา
2.2 สถิ ติ วิ เ คราะห ค  า เอฟ (F-test) แบบวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One way analysis of variance) ใชเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของกลุม ทีม่ ากกวา 2 กลุม เพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ตําแหนง เพศ อายุ สถานภาพและระดับการศึกษา
2.3 สถิติสัมประสิท ธิ์สหสัมพั นธ อ ย า งง า ยของเพี ย ร สั น (Pearson product
moment correlation coefﬁcient) เพือ่ หาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปรทีเ่ ปนอิสระกัน
ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร WISDOM
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้คือ
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.70 อายุตั้งแต 36 ปขึ้นไป
รอยละ 45.00 สถานภาพโสด รอยละ 57.50 รายไดตอเดือนมากกวา 35,001 บาท รอยละ 37.0
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 58.30 อาชีพสวนใหญธุรกิจสวนตัว/อิสระ รอยละ 47.50
ผลลั ท ธ ก ารวิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต ร
WISDOM ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาประชากรมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ “กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตร WISDOM ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” อยูในระดับมาก
กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร WISDOM ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ (Product) ประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑเปนอยางดี
อยูในระดับมาก ไดแก รูปแบบของบริการที่หลากหลาย สรางความแปลกตา มีสีสันและสะดุดตา
มีสวนรวมกับการบริการรานคา อาทิ สวนลดในการชําระดวยบัตรเครดิต ในการใชบัตรเครดิต
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เปนที่ยอมรับของการบริการแตละครั้งอยูในระดับมาก
ดานราคา (Price) ประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานราคาเปนอยางดี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ไดแก ราคาคาบริการมีหลากหลาย เชน ไดแตมเวลาใชบัตรเครดิต ควรมีการ
คิดราคาแบบยืดหยุน มาตรฐานกําหนดการเสียคาธรรมเนียมที่ชัดเจน พรอมชี้แจงรายละเอียด
กอนใหบริการ ระดับความคุม คาเมือ่ เปรียบเทียบกับสวนลดและสิทธิประโยชนทไี่ ดรบั อยูใ นระดับมาก
ดานจัดจําหนาย (Place) ประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการจัดจําหนายอยางดี
โดยรวมอยูใ นระดับมาก ไดแก มีใหบริการทุกสาขา เพืม่ ความสะดวกในการใหบริการทางออนไลน
จัดเพิม่ สถานทีบ่ ริการรวมในการเปนสมาชิกบัตรเครดิต สามารถทําบัตรเสริมไดทธี่ นาคารทุกสาขา
อยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการ
สงเสริมการตลาดเปนอยางดี โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีสวนลดในการใหบริการ จัด
โปรโมชั่นสําหรับสมาชิกตามเทศกาล ควรมีการออกโฆษณาทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
ทางอินเทอรเน็ตและนิตยสารตาง ๆ มีของที่ระลึกสําหรับลูกคาหรือสมาชิกเพื่อสรางความ
ประทับใจ มีการจัดรายการหลังการขาย โทรศัพทติดตามสมาชิก เพื่อใชบริการในโอกาสพิเศษ
อยูในระดับมาก
ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ประชากรมีความคิดเห็นเกีย่ วกับดานกระบวนการ
การใหบริการเปนอยางดี โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ควรมีการประเมินผลคุณภาพการให
บริการของพนักงานผูใหบริการอยางสมํ่าเสมอ มีการควบคุมคุณภาพในการบริการตลอดเวลา
การใหบริการมีขั้นกระบวนการที่ชัดเจน มีบริการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการ
บัตรเครดิตเปนอยางดี อยูในระดับมาก
ดานนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) ประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด า นลั ก ษณะทางกายภาพเป น อย า งดี โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก ได แ ก ด า นสิ่ ง ที่ นํ า เสนอ
ทางกายภาพและรู ป แบบการให บ ริ ก าร (Physical Evidence) มี สี สั น ที่ เ น น สร า งความ
ประทับใจทุกผูใชบริการทุกระดับ ใหความรูสึกเปนกันเอง สามารถติดตออํานวยความสะดวก
ไดทกุ สาขา มีความปลอดภัยในการระงับบัตรไดทนั ทีทเี่ กิดปญหา อาทิ บัตรสูญหายอยูใ นระดับมาก
สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวากลยุทธทางการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบตั ร WISDOM
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจ (decision making)
มีผูใหความหมายไวหลายทัศนะดังตอไปนี้บารนารด Barnard (1997) ไดใหความคิดเห็นวา
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เปนเรื่องของการตัดสินใจวาเปนเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาใหเหลือเพียงทางเดียว ไซมอน
(Simon) กิบสัน และอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใหความหมายของการตัดสินใจ
ไววา เปนกระบวนการสําคัญขององคการที่ผูบริหารจะตองกระทําอยูบนพื้นฐานของขอมูล
ขาวสาร (information) ซึ่งไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ
ซึ่งมีความสอดคลองกับโจนส (Jones) (1996) ที่วาดวยการตัดสินใจองคการวาเปนกระบวนการ
ที่จะแกไขปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว โกวิท กังสนันท (2545) ใหความหมาย
ของการตัดสินใจวาการตัดสินใจเปนการสะทอนใหเห็นถึงสภาวะผูต ดั สินใจมีตวั เลือกหลาย ๆ ตัว
และตั ว เขาจะต อ งเปรี ย บเที ย บผลที่ เ กิ ด จากตั ว เลื อ กต า ง ๆ ก อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจเพื่ อ เลื อ ก
ตั ว อย า งใดอยางหนึ่งเพื่อนําไปลงมือปฏิบัติ ให บรรลุ เ ป า หมายหรื อ วั ตถุ ประสงค บางอย า ง
ที่เขาตองการ ถวัลยวร เทพพุฒิพงษ (2540) ซึ่งมีความสอดคลอง ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542)
ไดใหความหมายของการตัดสินใจ (decision making) ที่วาเปนการเลือกดําเนินการหรือไม
ดําเนินการที่เห็นวาดีที่สุดหรือเลวที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง วิไล จิระวัชร (2548)
การตัดสินใจหมายถึงการเลือกการปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดจากหลาย ๆ ทางที่มีอยูโดยพิจารณา
อยางรอบคอบเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองการตัดสินใจซื้อของคอทเลอร (อดุลย
จาตุรงกุล, 2550, น. 13-26 อางอิงจาก Kotler, 2003) ซึ่งมีความสอดคลอง ฮิว และ
อเลคซซาเดอร (Hill & Alexander, 2000, p. 9) อธิบายวา ความพึงพอใจของลูกคา
เปนการวัดวา ผลิตภัณฑทั้งหมดขององคการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
อยูในระดับใดโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยสามารถสนองความตองการไดโดยการ
ลดความตึงเครียดลงและเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูที่ตั้งอยูบนความตองการพื้นฐานมีความเกี่ยวพัน
กับผลลัพธที่จะเกิดขึ้นโคเลอร (Kotler, 2000, p. 123) ที่วาดวยความพึงพอใจของลูกคา
หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบผลประโยชนของหนาที่
ของสินคาหรือการทํางานของสินคากับความคาดหวังของลูกคา
โฮเยอร และแมกซคานีส (Hoyer & Maclnnis, 1977, p. 29) ที่วาดวยความพอใจวา
ลูกคาจะมุง ความสนใจไปทีส่ นิ คาหรือบริการทีล่ กู คาสามารถประเมินผลในแงของหนาทีข่ องสินคา
หรือบริการและบอกถึงความรูสึกที่เกิดขึ้น โดยกอนการซื้อและใชตราสินคา ลูกคาจะมีการ
คาดหวังผลของการใชสินคา ซึ่งการคาดหวังนี้จะทํานายระดับของผลการดําเนินงานที่ลูกคาใช
หลังใชลูกคาจะเปรียบเทียบผลงานจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้นลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
ความคาดหวั ง และการกระทํ า จริ ง การประเมิ น ที่ เ ป น บวกจะมี ผ ลเป น ที่ พึ ง พอใจและการ
ประเมินที่เปนลบจะมีผลไมพึงพอใจ
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จอนสัน และฟอลเนล (Johnson & Fornell, 1991, p. 17) ที่วาดวย ความพึงพอใจลูกคา
เปนการประเมินผลโดยรวมตอการซื้อสินคาทั้งหมดและเปรียบเทียบกับประสบการณในการ
บริโภคสินคาหรือบริการที่ผานมาความพึงพอใจของลูกคาเกิดขึ้นโดยการแสดงออกทางสายตา
คําพูดหรือทาทาง บงบอกวามีความสุขและความพึงพอใจเปนความรูสึกใน 2 ดานของบุคคล
คือความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกจะเกิดเมื่อบุคคลมีความสุข
และมีโอกาสเกิดเพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกชนิดอื่น สวนความรูสึก
ทางลบจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ค วามผิ ด หวั ง เกิ ด ขึ้ น ทฤษฎี ข องซิ ก มั น ด ฟรอยด และทฤษฎี ข อง
อับราฮัม มาสโลว (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2549) การสรางความพึงพอใจใหลูกคา ระดับความ
พึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความ
คาดหวังของบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) การคาดหวังของบุคคล (expectation)
เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อสวนผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑหรือ
การทํางานของผลิตภัณฑ เกิดจากนักการตลาดและฝาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะตองพยายามสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม (value added) การสรางคุณคาเพิ่ม
เกิดจากการผลิตและจากการตลาด รวมทั้งมีการทํางานรวมกันกับฝายตาง ๆ โดยยึดหลัก
การสรางคุณภาพรวม (total quality) คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (competitive
differentiation) คุณคาที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวา ตนทุนของลูกคา (cost) คุณคารวม
สําหรับลูกคา (total customer value) เปนผลรวมของผลประโยชน หรืออรรถประโยชนจาก
ผลิตภัณฑหรือบริการใดบริการหนึ่ง คุณคาผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขัน
ซึ่ ง ประกอบด ว ยความแตกต า งด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ความแตกต า งด า นบริ ก าร ความแตกต า ง
ดานบุคลากร ความแตกตางดานภาพลักษณ ซึ่งความแตกตางทั้ง 4 ดานนี้ กอใหเกิดคุณคา
ผลิตภัณฑ 4 ดานเชนกัน คือ คุณคาดานผลิตภัณฑ คุณคาดานบริการ คุณคาดานบุคลากร
และคุณคาดานภาพลักษณ ซึ่งรวมเรียกวา คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของ ลูกคาตนทุนรวม
ของลูกคา (total customer cost) เปนตนทุนของลูกคาที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย ตนทุนในรูปตัวเงิน ตนทุนดานเวลาตนทุนดานพลังงาน
และตนทุนดานจิตวิทยา คุณคาที่สงมอบแกลูกคา (customer delivered value) เปน
ความแตกตางระหวางคุณคารวมสําหรับลูกคาและตนทุนรวมของลูกคา ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2541) คุณคาที่สงมอบแกลูกคา = คุณคารวมสําหรับลูกคา – ตนทุนรวมของลูกคา
ยังมีความสอดคลองกลยุทธทางการตลาด (Marketing strategies) หมายถึง กลยุทธการตลาด
เกิดจากการนําเอาสวนประสมหลักทางการตลาด 4 ปจจัย คือ สินคา (Product) ราคา (Price)
ชองทางจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม (Promotion) มาใชเพื่อใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค
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ทางดานการตลาด โดยจัดสวนประสม (Mixture) ของสวนประสมหลักดังกลาวใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และสถานการณ เพื่อใหกลยุทธการตลาด
ที่นํามาใชมีประสิทธิภาพ สําหรับการทําการตลาดธุรกิจบริการนั้น จะมีปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นมาอีก 3 ปจจัยคือ ผูใหบริการ/คน (People) กระบวนการใหบริการ
(Process) และสภาพแวดลอมในการใหบริการ (Physical Evidence) (อดุลย จาตุรงคกุล,
2543, น. 312-314 อางอิงจาก Philip Kotler, 2003) ที่วาดวยสวนประสมการตลาด
ที่สามารถควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายการเอาใจใส
ในคุณภาพของบุคลากรทําใหลูกคาเกิดการรับรูถึงภาพลักษณในการทางบวกขององคกร
สวนสิ่งที่นําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ (กฤษณา รัตนพฤกษ, 2545, น. 15)
ไดอธิบายวาเปนการบริการรูปธรรมที่ลูกคาเห็นชัดเจนรวมถึงสวนประกอบใด ๆ ก็ตามที่เห็น
ไดชัดเจนชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการสื่อสารงานบริการและใหลูกคา
เห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการไดสามารถ
ตอบสนองความต อ งการตามคุ ณ ภาพที่ ลู ก ค า คาดหวั ง ได (Kotler, 2003) ซึ่ ง สอดคล อ ง
ในแนวความคิดเกีย่ วกับบัตร Wisdom ทีว่ า ดวยกลุม ลูกคาบุคคลพิเศษของเครือธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งใชแทนชื่อ Signature ปจจุบัน โดยบริการ The Wisdom จะยังคงสิทธิประโยชนตาง ๆ
ที่เครือธนาคารมอบใหกับลูกคา Signature แลวยังไดเพิ่มเติมสิทธิประโยชนใหมเขาไปอีก
เพื่อยกระดับการใหบริการกับลูกคาระดับสูงสุดของเครือธนาคาร
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปความคิดเห็นของประชากร ในการนํากลยุทธทางการ
ตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร WISDOM ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
บุคคล ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร
ดานกระบวนการในการใชบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนอยางดี สามารถทํานายไดวา
เป น ผลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต ร WISDOM ธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครบุคคล เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางตลาด
โดยมีการปรับแนวทางกลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร WISDOM
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครบุคคลใหเหมาะกับในพืน้ ที่ ๆ ทีเ่ หมาะสมและสามารถ
วิเคราะหถึงการทําตลาดในการทําธุรกิจใหเกิดศักยภาพไดดี
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วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู
อาจารย นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือ
หนวยงานอื่นๆ ซึ่งผลงานดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น และมิไดคัดลอก ทําซํ้า หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด วารสาร
มีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร :
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
ประเภทของผลงานตีพมิ พ ไดแก บทความงานวิจยั งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการ
ในสาขาวิชาปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกสาขา
การจัดเตรียมตนฉบับ
ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Ofﬁce Words 2003 ขึ้นไป
1. ตั้ ง ค า หน า กระดาษขนาด A4 ระยะขอบด า นละ 1" (2.54 ซม.) เฉพาะ
ดานซาย 1.5" (3.81 ซม.)
2. ตัวอักษร ใชแบบอักษร TH SarabunPSK และใชตัวเลขอารบิก
3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ
1½ ชวงบรรทัด
4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 นิ้ว
5. การเขียนอางอิงในเนื้อหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ
American Psychological Association
6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา

110

ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
- ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ
ภาษาอังกฤษพิมพดวยตัวพิมพใหญทั้งหมด
2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- พิมพเฉพาะชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ)
ขนาด 16 ตัวหนา กลางหนากระดาษ ถามีมากกวา 1 คน คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,)
และใส เ ครื่ อ งหมายดอกจั น ทร (*) เพื่ อ ระบุ ห น ว ยงานหลั ง ชื่ อ ผู  เขี ย นคนที่ 1 และใส
เครื่องหมายดอกจันทรสองดอก (**) หลังชื่อผูเขียนคนที่ 2 และใสเครื่องหมายดอกจันทร
สามดอก (***) หลังชื่อผูเขียนคนที่ 3 เรียงไปตามลําดับ ถาหนวยงานเดียวกันไมตองใส
ดอกจันทร
3. บทคัดยอ (Abstract)
- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ
- เนื้อหาบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
ชิดขอบยอหนา โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา
- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14
ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract
4. ที่อยูผูเขียน
- ต อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษขนาด 12 point พิ ม พ *ตามด ว ย
ที่อยูผูเขียนทานที่ 1, **ที่อยูผูเขียนทานที่ 2, ***ที่อยูผูเขียนทานที่ 3 เรียงไปตามลําดับ
(ถาผูเขียนมีที่อยูเดียวกันไมตองใสดอกจัน)
- ทีอ่ ยูผ เู ขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหพมิ พไวมมุ ซายดานลางของหนาแรก
5. สวนเนื้อหาบทความ
- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย
- เนื้อความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา
- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา
วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และ
รายการอางอิง
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- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เนื้อหา สรุป และ

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค
กระบวนการสรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และ
รายการอางอิง
- กรณีที่มีภาพ หรือแผนภูมิ ใหระบุคําวา “ภาพที่ ...” หรือ “แผนภูมิที่ ...”
ไว ใ ต ภ าพ ใส เ ลขเรี ย งตามลํ า ดั บ ใส ข  อ ความบรรยายภาพหรื อ แผนภู มิ และให ร ะบุ ที่ ม า
โดยพิมพใตชื่อภาพประกอบหรือแผนภูมิ จัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ (ใชตัวอักษร
ขนาด 14 หนา)
- กรณีที่มีตารางใหระบุคําวา “ตารางที่” ไวบนหัวตาราง ใสเลขเรียงตามลําดับ
ใสขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ และขนาดของตารางตองมีขนาด
ไม เ กิ น ระยะขอบกระดาษที่ กํ า หนดไว ใต ต ารางให ร ะบุ ที่ ม า ชิ ด ขอบซ า ยหน า กระดาษ
(ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) สําหรับภาพประกอบ แผนภูมิ และตารางที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง
ใหระบุที่มาวา “ที่มา: ผูวิจัย”
6. การเขียนรายการอางอิง
การเขียนรายการอางอิงเพื่อระบุแหลงที่มาของเอกสารหรือขอมูลของผูอื่น
หรื อ จากแหล ง งานของผู  อื่ น มาใช ใ นงานของตน เพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบว า ผู  เขี ย นได ย กงาน
หรือแนวความคิดของผูใดมาเกี่ยวของบาง ทําใหสามารถคนหาและติดตามอานเพิ่มเติมได
ซึ่ ง วารสารพั ฒ นศิ ล ป วิ ช าการกํ า หนดให ผู  เ ขี ย นใช ก ารเขี ย นอ า งอิ ง ตามระบบนามป
(Name–Year System) ตามรู ป แบบ APA Style ของ American Psychological
Association ซึ่งเปนรูปแบบสากลที่นิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงที่มาของขอความ
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) แทรกในเนื้อหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. อางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนชื่อผูแตงที่เปนเจาของ
ขอความหรือแนวคิด โดยอางชื่อผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารที่อางใสไวใน
วงเล็บ จากนั้นตามดวยขอความที่อาง
2. อ า งไว ข  า งท า ยข อ ความ ใช ใ นกรณี ต  อ งการเน น ข อ ความหรื อ แนวคิ ด
ที่นํามาอาง โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาที่นํามาอางอิง ตอจาก
ขอความที่อางถึงหรือสรุปความ ใสไวในวงเล็บทั้งหมด
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ตัวอยาง การอางอิงในเนื้อหาหนาและทายขอความ
หนาขอความ

ทายขอความ

ชื่อผูแตง (ปที่พิมพ, น. )
Surname (Date, p. )
จินตนา สายทองคํา (2555, น. 50-51)
ประเมษฐ บุณยะชัย (2543)
Kumar, R. (1996)
Kerlinger, F. N. and Lee, H. B. (2000, p. 25)

(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, น. )
(Surname, Date, p. )
(จินตนา สายทองคํา, 2555, น. 50-51)
(ประเมษฐ บุณยะชัย, 2543)
(Kumar, R., 1996)
(Kerlinger, F. N. and Lee, H. B., 2000, p. 25)

ในกรณีทเี่ อกสารทีน่ าํ มาอางอิงไมปรากฏปทพี่ มิ พใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปทพี่ มิ พ)
ในบทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ
แทนปที่พิมพ
การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพ
ตามแบบมาตรฐานที่กําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน
ใหเขียนรวมกับรายการอางอิงรายการอืน่ ๆ โดยไมตอ งแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียน
รายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังนี้
- ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือใชตัวหนา
- เริม่ เรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษ โดยเรียงชือ่ ตามลําดับอักษร
ในพจนานุกรม
- บรรทัดทีส่ องและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอ หนาเขามา 5-7
ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งนิ้ว
ประเภทการอางอิงทายเลม

ตัวอยาง

หนังสือทั่วไป
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ). เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ผูแตงคนเดียว
ผูแตง 2-3 คน

สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความ
เชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง.
กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลใน
องคการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช

ประเภทการอางอิงทายเลม
ผูแตงมากกวา 3 คน

ตัวอยาง
สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. ความคิดและภูมิปญญาไทยดาน
การศึกษา (Thai Wisdom in Education). พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ
บทความในวารสาร

เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมไทย ทํา
อยางไรจึงจะยั่งยืน”. นิตยสารโลกสีเขียว 2,4: 16-20.

บทความวิจารณหนังสือในวารสาร

สุริชัย หวันแกว. (2536) วิจารณเรื่อง บริษัทญี่ปุนกับการเปน
NIC ของประเทศไทย โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน
11, 2: 79-83.

บทความในหนังสือพิมพ

ประสงค วิสุทธิ์. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”.
มติชน. หนา18.
ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532 – 2533). “มหาภารตะ”. สารานุกรม
ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369.

บทความในสารานุกรม
วิทยานิพนธ

ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของ
บัณฑิต (ปการศึกษา 2502 – 2516). วิทยานิพนธปริญญามหา
บัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ

แมนมาศ ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2537.

สื่ออิเล็กทรอนิกส

“ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/
food- 96/ice-cre.html
กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
(8 พฤษภาคม 2557). แนวทางการจัดซื้อหนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการในหองสมุดโรงเรียน.
[ออนไลน]. เขาถึงจาก http://academic.obec.
go.th/new2551/node/1/163/news_sec_
detail/433
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การสงตนฉบับ
สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD
จํานวน 1 แผน และแบบฟอรมเสนอบทความที่กองบรรณาธิการกําหนด

ขั้นตอนการด
นงานวารสารพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ววิชิชาการ
าการ
ขั้นตอนการดํ
าเนิาเนิ
นงานวารสารพั
(BunditpatanasilpaJournal)
Journal)
(Bunditpatanasilpa
ผู้เขียนส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการ

การปรับแกตนฉบับ
โดยทั่วไปผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ดาน
วิชาการแลวสงใหผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการ
สงวนสิทธิ์ในการตีพิมพเฉพาะที่ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการ
เทานัน้ ทัง้ นีจ้ ะมีการประสานเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองดานวิชาการและอืน่ ๆ ประมาณสองครัง้
การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (ﬁnal proof)
ผูเ ขียนตองตรวจทานพิสจู นอกั ษรในลําดับสุดทายเพือ่ เห็นชอบในความถูกตองครบถวน
ของเนื้อหากอนลงตีพิมพ
ลิขสิทธิ์ในบทความที่ตีพิมพในวารสาร
บทความที่ไดลงตีพิมพในวารสารเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรม
ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ
ฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 0 2482 2176-8 ตอ 357-8, 363
FAX. 0 2482 2173
Email : research@bpi.mail.go.th
เว็บไซต http://www.bpi.ac.th

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของต้นฉบับ
แก้ไข

รับ/แก้ไข

แจ้งผู้เขียนแก้ไข
ต้นฉบับ

รับ
ผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ปรับแก้

ส่งคืนผู้เขียน
แก้ไข

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านประเมิน

(

ไม่ผา่ น

แจ้งผู้เขียน
Reject

ผ่าน
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่าน
กองบรรณาธิการจัดพิมพ์ต้นฉบับ

กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับให้
โรงพิมพ์ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
กองบรรณาธิการดาเนินการเผยแพร่
วารสาร และประกาศรับต้นฉบับ

ส่งคืนผู้เขียน
แก้ไข
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106
106
(เลขหน้าตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)
(เลขหน้าตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)
106
(เลขหน้าตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)

1”
1”

บทนา

ชื่อบทความภาษาไทย
1”
ชื่อบทความภาษาไทย
(1½)
(1½) ยนบทความ
รูปแบบการเขี
(ตั(ตัวหนา
งกฤษ
วหนา2020กึ่งกึกลาง)
่งกลาง)ชื่อชืบทความภาษาอั
อ
่
บทความภาษาไทย
(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง) ชื่อบทความภาษาอั
งนศิ
กฤษลปวิชาการ
(1
½
)
(1
½
)
เพื
อ
่
ตี
พ
ม
ิ
พ
ใ
นวารสารพั
ฒ
(1
½
)
(ตั(ตัววหนา
กึ่งกลาง)
ชื่อผู้เขียนภาษาไทยงกฤษ
(ถ้ามีมากกว่า 1 คน ใส่, 
, ตามลาดับ)
หนา16
กลาง) ชื่อบทความภาษาอั
 
(ตัวหนา
1620กึกึ่ง่งกลาง)
(ถ้ามีมลากกว่
สถาบัชื่อนผู้เบัขียณนภาษาไทย
ฑิตพัฒนศิ
ป า 1 คน ใส่ , , ตามลาดับ)
(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)
(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)

(ตั(ตัววหนา
หนา 16
16 กึกึกึ่ง่ง่งกลาง)
กลาง)
(ตัวหนา
16
กลาง)
(ตั(ตัวหนา
กึ่งกลาง)
วหนา18
่งกลาง)
(ตัวหนา
1816กึ่งกึกลาง)

(1½)

(1(1½½) )

(1½) งกฤษ
ชื่อชืผู่อ้เผูขี้เยขีนภาษาอั
  
ยนภาษาไทย
ชื่อผู้เขียนภาษาอั
(1½) งกฤษ (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ใส่ , , ตามลาดับ)
(1(1½½) )

ดย่อ
ชื่อผู้เขีบทคั
ยนภาษาอั
(1ด½ย่) อ งกฤษ
บทคั
(1(1½½) )
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1”ดย่อ 200 – 250 ค้า) ((เลขหน้
(บทน้า(ตัวิวธหนา
ีการศึ
กษาบทคั
ประมาณ
-----------------------------18กกกึษาและผลการศึ
่งกลาง)
าตัวธรรมดา 14 ชิดขวา
ขวา)
(บทน้า วิธีการศึ
ษาและผลการศึ
กษา ประมาณ
200 – 250 ค้า) -----------------------------(1
½
)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------่งกลาง
20กกึษาและผลการศึ
กลาง) (ตัชืวธรรมดา
่อบทความภาษาไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------กระจายแบบไทย)
(บทน้า((ตัววิหนา
ธีการศึ
กษา16ประมาณ
200 – 250 ค้า) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
(1½)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวหนา 20 กึ่งกลาง
กลาง) ชื(ตั
่อวบทความภาษาอั
งกฤษ
ธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------½
(1
)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวหนา 16 กึ่งกลาง
กลาง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผู้เขียนภาษาไทย ((ถ้ามีมากกว่า 1 คน ใส่, , ตามลาดับ) 1”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1½” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
1”
1½” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวหนา 16 กึ่งกลาง
กลาง)
ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ
-----------------------------------------------------------------------(1(1½½) )
1”
1½” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1
½)
ค้าส้าคัญ: จ้านวน((ตั2วหนา
– 5 ค้18า กึ(ตั
่งกลาง
กลาง)
วธรรมดา 14 ชิดซ้าบทคั
ย) ดย่อ
ค้-----------------------------------------------------------------------าส้าคัญ: จ้านวน 2 – 5 ค้า (ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้าย) (1(1½½) )

(1(1½½) )
Abstract
(ตัค้าวกหนา
18
กึ่งกลาง)
ษาและผลการศึ
กดษา
ประมาณ 200 – 250 ค้า) -----------------------------ค้าส้าคัญ: (บทน้
จ้านวนา 2วิธ–ีก5ารศึ
(ตั
ว
ธรรมดา
14
ชิ
ซ้
า
ย)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง) Abstract
(1(1½½) )
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and
Result
200
Abstract
หนา 18 กึand
่ง((ตักลาง)
กระจายแบบไทย
วธรรมดา
16200
กระจายแบบไทย)
(Introduction
Method
Result
– 250 words)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
1½” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วธรรมดา
16 200
กระจายแบบไทย)
(Introduction Method(ตัand
Result
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค้-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------าส้าคัญ: จ้านวน 2 – 5 ค้า ((ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้ายย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 (1กระจายแบบไทย)
½)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวหนา 18 กึ่งกลาง
กลาง) Abstract
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Introduction Method and Result 200 – 250 words)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1”

((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

วัตถุประสงค์
(1½)

((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

วิธีการศึกษา
(1½)

((ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)
ย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
ตารางที่ 1 ชื่อตาราง
ชื่อหัวข้อ

½)
Key words: จ้านวน 2 – 5 ค้า (ตัวธรรมดา
14 ชิด16
ซ้าย)(1กระจายแบบไทย)
((ตัวธรรมดา
กระจายแบบไทย
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words: จ้านวน 2 – 5 ค้า (ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้าย)
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Key words: จ้านวน 2 – 5 ค้า ((ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้ายย)

* ค้าอธิบายค่าในตาราง
ที่มา: ระบุแหล่งที่มา (อ้างอิงตามระบบ)
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ตารางที่ 2 ชื่อตาราง
ชื่อหัวข้อ
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ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 3 ภาษาไทย
ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 23 ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 3 ภาษาอังกฤษ
ที
 ่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 3 ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 3 ภาษาไทย
ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่ 3 ภาษาอังกฤษ

ที่มา: ระบุแหล่งที่มา (อ้างอิงตามระบบ))


ที่อยู่ผู้เขียนท่านที่
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

รายการอ้างอิง ((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)
(1½)

(1½)

ภาพที่ 1 --------------------------------------- (คาอธิบายรูป)
ที่มา: (ถ้านารูปภาพจากแหล่งทีม่ าอื่น ไม่ได้สร้างขึ้นเองให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย เพราะมีลิขสิทธิ์)

ผลการศึกษา
(1½)

((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

สรุปและอภิปรายผล
(1½)

((ตัวหนา 16 ชิดซ้ายย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- (การอ้างอิงใช้รูปแบบ APA)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------((ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
กระจายแบบไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบเอกสารที่ วน. 3-1
รหัส

.

แบบเสนอบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
เรียน กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข้าพเจ้า
สังกัด/สถานศึกษา
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
จังหวัด
โทรสาร

ตาแหน่ง
อาเภอ
โทรศัพท์
E-mail

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

มีความประสงค์ขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ชื่อบทความ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน (กรณีมีผู้เขียนร่วมกรอกข้อมูลตามสัดส่วน)
1.

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน

โทรศัพท์

2.
3.
4.
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความดังกล่าวไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยมิได้คัดลอก ทาซา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
ลงชื่อผู้เขียนบทความ
(
วันที่

เดือน

พ.ศศ.

)

แบบเอกสารที่ วน.
วน 3-22
รหัส

.

แบบตรวจคุณภาพเบื้องต้นของบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ชื่อบทความ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ที่
รายละเอียด
การพิมพ์ต้นฉบับ
1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ขึ้นไป
2 ใช้แบบอักษร TH Sarabun ขนาดตัวอักษร 16
3 พิมพ์หน้าเดียว
4 กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านละ 1 นิ้ว เฉพาะด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
ลาดับเนื้อหาบทความ
1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2 ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 บทคัดย่อ
ความยาวไม่ควรเกิน 200 – 250 คา หรือ 15 บรรทัด
คาสาคัญ จานวน 3 – 5 คา
4 Abstract
ความยาวไม่ควรเกิน 200 – 250 คา หรือ 15 บรรทัด
Key words จานวน 3 – 5 คา
5 บทนา
6 เนื้อหา
7 บทสรุป
8 อ้างอิง ((ใช้ระบบนาม – ปี ตามรูปแบบ APA Style)
เอกสารประกอบการประเมินบทความ
1 แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ (วน. 3-1)
2 ต้นฉบับ จานวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จานวน 1 แผ่น

การตรวจสอบ

















(เขียนชื่อบทความและชื่อผูเ้ ขียนบนแผ่น CD โดยไฟล์รูปแยกต่างหากจากไฟล์บทความ)

ลงชื่อผู้เขียน
(
วันที่
ลงชืชื่อกองบรรณาธิการผู
ลง
ารผู้ตรวจ
ตรวจ
(
วันที่

เดือน

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

)

)

