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การศึกษา เรื่อง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ศึกษาวิธีการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน และแนวทางในการพัฒนางานเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 50 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
เฉพาะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 50 คน  

ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS) โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม นักท่องเที่ยวชาวไทย 
มีความเข้าใจงานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีความเข้าใจมากที่สุด คือ 
ทราบว่างานฝีมือท่ีจัดแสดงเป็นผลงานของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ และมีความเข้าใจน้อยที่สุด คือ 
ทราบว่ามีการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม และทราบวัตถุประสงค์ของงาน ส่วน
นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ มีความเข้าใจงานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีความเข้าใจมากที่สุด คือ ทราบวัตถุประสงค์ของงาน และมีความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ทราบว่ามี
การจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม และทราบว่างานฝีมือที่จัดแสดงเป็นผลงานของช่างศิลปาชีพ 
สถาบันสิริกิติ์  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีพฤติกรรมในการเข้าชมงานที่เหมือนกัน มากที่สุดคือ การตั้งใจมาเข้าชมงาน  
ศิลป์แผ่นดินโดยเฉพาะ รองลงมาคือ ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืน
บริเวณนี้  

แหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมากที่สุด คือ การบอก
เล่า รองลงมา คือ วิทยุ/โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ ส่วนแหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ หนังสือน า
เที่ยว ส่วนการบอกเล่า และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เลือกเป็นล าดับถัดมา 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่องานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่อ
งานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็น
ต่องานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นตรงกัน โดยให้ความส าคัญในเรื่องของ
คุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คุณค่าของงานศิลป์
แผ่นดิน และน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่างานศิลป์แผ่นดิน และพระที่นั่งอนันตสมาคม มีคุณค่าที่
ควรจะเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นว่างาน  



จ 

ศิลป์แผ่นดินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทย และข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย สะดวก รวดเร็ว 
แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นว่างานศิลป์แผ่นดิน มีคุณค่าระดับชาติ แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นงานศิลป์ที่ควรมาเยี่ยมชม ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคมมีความ
สง่างาม เหมาะสมกับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวต่างประเทศ 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังมีความเห็นว่า งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ควรได้รับ
การเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และ
ควรเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ สามารถ
เข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม  

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินในระดับประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกมากที่สุดคือ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม รองลงมาคือ วิทยุ/
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และขอความร่วมมือกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นล าดับถัดมา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เลือกมากที่สุดคือ ขอความ
ร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว และขอ
ความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยุ/โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นล าดับถัดมา 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินในระดับสากลนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเลือกมากที่สุดคือ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เช่น 
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว และขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต เป็นล าดับถัดมา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเลือกมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต 
รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว และขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นล าดับถัดมา 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ นั้น ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะน าไปพัฒนา
งานเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการแผนงานเผยแพร่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้ทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบ กระบวนการ และประเภทสื่อที่ใช้ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น การ
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ และการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ขอความร่วมมือส่วนราชการซึ่ง
มีพันธกิจที่สอดคล้องหรือสนับสนุนงานสถาบันสิริกิติ์ ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระราช -กรณียกิจ
งานศิลป์แผ่นดิน และให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกระท าได้โดย
การขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และมุ่งเน้นการเผยแพร่
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งจัดสถานที่แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของงานศิลป์แผ่นดิน
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลก่อนเข้าชมงาน  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ ได้ของแต่ละปี เ พ่ือการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการส ารวจองค์การด้วยค าถามดังต่อไปนี้ “องค์การของเรามีปัญหาอะไรบ้าง” 



ฉ 

“เราจะท าอะไรลงไปได้บ้าง” “เราท าอะไรและท าไปท าไม” “เราด าเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไร
บ้าง” สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นไปที่รูปแบบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย 
พัฒนาสื่อด้านนี้ให้เป็นสื่อกระแสหลักขององค์การ เปิดพ้ืนที่การเผยแพร่ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
เช่น จัดกิจกรรม Open House หรือรับหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ประชาสัมพันธ์แบบคู่ขนาน โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทั้งงานศิลป์แผ่นดิน และพระที่นั่ง  
อนันตสมาคมไปพร้อมๆ กัน ปรับแผนการท างานเชิงบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับส่วน
ราชการอ่ืนอย่างจริงจัง ด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นการท า MOU ร่วมกัน 
หรือจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกัน สร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โดยสร้างสื่อที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีใจความกระชับ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน  
วีดิทัศน์สรุปงานศิลป์แผ่นดิน และจัดสถานที่ฉายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนเข้าชมงาน  

โดยผลการศึกษานี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ซึ่งถือเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิธีการเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป 
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การศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากท่านราชเลขาธิการที่ได้พิจารณา
คัดเลือกข้าพเจ้าเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 ปี 2557 ด้วยเป็นหลักสูตร ที่
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนางานราชการส่วนพระองค์ถวายให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ  หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่การศึกษา 
รวมทั้งให้ก าลังใจแก่ข้าพเจ้า ซึ่งส่งผลให้การศึกษาส่วนบุคคลในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล  อรรถมานะ เอกอัครราชทูต 
ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา และเอกอัครราชทูต วิวัฒน์  กุลธรเธียร อาจารย์ที่ปรึกษาที่สละเวลาใน
การให้ค าปรึกษา ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องและพิจารณาเนื้อหาต่างๆ ตลอดจนค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา และ
ปรับวิสัยทัศน์ในงานด้านการบริหารขององค์กรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ในด้าน
การเผยแพร่งานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ สร้างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ภารกิจด้าน
การต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศที่ได้จัดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ด้วยเล็งเห็นถึงการพัฒนาและเสริมสร้าง นัก
บริหารให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในมิติต่างๆ ระดับสากล ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ข้าพเจ้า ไม่
สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความปรารถนาดีของทุกท่าน จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้งแต่อดีตสังคมไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการปกครองทางการเมือง การเคารพเทิดทูนทางสังคม การเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎร 
รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ท่านทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ จากลักษณะดังกล่าว 
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นสังคมเกษตรกรรมก็เป็น อีก
ประการหนึ่งที่สะท้อนถึงรากเหง้าความเป็นไทยในทรรศนะของนานาชาติ  

ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ได้ทรงปฏิบัติ พระ
ราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมามิได้ขาด โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชด ารินับพันโครงการเพ่ือช่วยเหลือราษฎร
ของพระองค์ให้กินดี อยู่ดี มีความสุขบนผืนแผ่นดินไทย และในการเสด็จพระราช-ด าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรตามภูมิภาคต่างๆ นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จไปด้วยเสมอ และ
พระองค์ท่านทรงใช้หลักการแบ่งงานกันท าในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจะทรงงานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ า ซึ่งถือเสมือนเป็นหน้าที่ของพ่อบ้าน และรับสั่งให้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดูแลเด็ก สตรี และคนชรา ซึ่งถือเสมือนเป็นหน้าที่ของ
แม่บ้าน ประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การท านา ท าไร่ จึงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
เป็นส าคัญ ปีไหนฝนแล้งหรือเกิดอุทกภัยความหวังเดียวของราษฎรที่จะได้ผลผลิตปีละครั้งก็จะมลาย
หายไป คงเหลือแต่เพียงความทุกข์ยากที่ถาโถมเพ่ิมขึ้นทุกปี การเสด็จฯ ไปในท้องที่ชนบทหรือถิ่น
ทุรกันดารแต่ละครั้ง ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากจน ความแร้นแค้นของราษฎร
เช่นนี้เสมอ พระองค์ท่านจึงทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะ ทรงช่วยเหลือให้ราษฎรของ
พระองค์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นวิธีการต่างๆ เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่
ราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อทรงได้สัมผัสกับความทุกข์
ยากของราษฎรด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ทรงคิดหาวิธีช่วยเหลือราษฎรเฉกเช่นเดียวกัน ดังพระราช - 
ด ารัสที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา  

“ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน าของพระราชทานไปช่วยเหลือ
ราษฎร มักจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าพเจ้าว่า การช่วยเหลือแบบนี้ เป็น
การช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆ ไม่เพียงพอ ทรงคิดว่าท าอย่างไรจึงจะช่วยเหลือ
ชาวบ้านเป็นระยะยาว คือท าให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่
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ครอบครัวชาวนาชาวไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาแหล่งน้ าให้การท าไร่ท านาของเขา เป็น
ผลต่อประเทศชาติ ต่อบ้านเมือง ทรงพระด าเนินไปดูตามไร่ของเขา ทรงคิดว่านี่เป็นการให้ก าลังใจ 
และท่ีทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัว เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”  

พระราชด ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์นี้ แสดงถึงจุดก าเนิดของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อย่างสั้นที่สุด หากในรายละเอียดแห่งพระราชกรณียกิจทั้งก่อนหน้าและ
หลังจากนั้น เป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับครึ่งศตวรรษ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ไกลสุด ไปถึงได้ยากที่สุด กันดารที่สุด ที่ทางการอาจเอ้ือมมือเข้า
ไปไม่ถึง หากเป็นที่ซึ่งมีราษฎรของพระองค์อยู่อาศัย ท ามาหากินไม่พอเลี้ยงปากท้อง น้ าท่วมไร่นา
เสียหาย น้ าแล้งจนพืชไม่ให้ผล ไม่มีผลผลิตจะส่งขายเพ่ือให้ได้เงินมาส่งลูกเรียน ความล าบากเหล่านี้
ไม่เคยพ้นจากพระเนตรพระกรรณได้เลย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้อุทิศพระองค์ทรงงานด้วยพระราชปณิธาน ที่จะ
ให้พสกนิกรของพระองค์พ้นจากความยากจน พระราชทานอาชีพเพ่ือเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรใน
ชนบทเป็นเวลานานนับสิบปีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวนมาก ข้าราชบริพารเห็นว่าหากทรง
งานด้วยพระราชทรัพย์เช่นนี้นานไป คงไม่เป็นผลดีแน่ จึงรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาน าเงินขึ้นทูลเกล้า ฯ 
ถวาย เพ่ือก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 
ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
(The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related 
Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand – SUPPORT Foundation) พระองค์
ท่านทรงให้ความส าคัญในเรื่องปากท้องของราษฎรมาเป็นอันดับแรก และงานอนุรักษ์เป็นอันดับ
รองลงมา ซึ่งนับเป็นหลักการทรงงานเกี่ยวกับศิลปาชีพที่ส าคัญยิ่ง (ด้วยพลังแห่งรัก, 2547: 106) 

หลังจากก าเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในปีพุทธศักราช 2519 โรงฝึกศิลปาชีพ สวน
จิตรลดา ก็เกิดขึ้นตามมาในปีพุทธศักราช 2520 นักเรียนรุ่นแรกคือบุตรหลานข้าราชบริพาร ซึ่งได้
ฝึกหัดเล่าเรียนกันในเต็นท์ข้างกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ต่อมาจึงมีการ
รับลูกหลานชาวนาชาวไร่จากชนบทมาฝึกอาชีพ และมีผลงานในระดับวิจิตรศิลป์ของชาติ ออกแสดง
หลายครั้ง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นต้นมา  

ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ  หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
(ด้วยพลังแห่งรัก, 2547: 127) เล่าว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเลือกคนที่
ยากจนจริงๆ บางทีมาตั้งแต่อายุ 6 – 10 ขวบ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อมาถึงจะได้รับพระราชทาน
ทั้งเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และเบี้ยเลี้ยง ผู้หญิงจะพักอยู่ในบริเวณวังหลวง ผู้ชายอยู่หอพักตรงข้ามบ้าน 
ราชวิถี ครูที่สอนก็เป็นชาวบ้านด้วยกัน เพ่ือจะได้เข้าใจกัน เรียนวิชาช่างแล้วก็เรียนวิชาการด้วย ไป
ทัศนศึกษาให้รู้จักเมืองไทย ประเทศไทย พวกเด็กๆ แรกเข้ามาในวังบางที ก็ยังซน ไปปีนต้นมะม่วง
เล่น มีฟ้องกันเป็นประจ า ก็ต้องค่อยๆ ฝึกกัน” 

โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา หรือสถาบันสิริกิติ์ในปัจจุบัน คือแหล่งสร้างสรรค์งาน
หัตถศิลป์ชั้นราชส านัก และเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพ โดยมีการฝึกและสร้างสรรค์ 
งานช่าง 23 สาขา ได้แก่ ช่างทองหลวง ช่างเครื่องเงิน ถมทอง คร่ า ลงยาสี ทอผ้าไหม (ทอผ้าไหมพ้ืน 
ทอผ้าหางกระรอก ทอผ้าเกล็ดเต่า ทอผ้าลายลูกแก้ว ทอผ้าลาย ผ้าขาวม้า ทอผ้าไหมมัดหมี่) ทอผ้า
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แพรวา ทอผ้าจก ทอผ้ายกดอกและผ้าลายขิด แกะสลักไม้ (แกะสลักไม้ลวดลายต่างๆ แกะสลัก ตุ๊กตา
ไม้) แกะสลักหินสบู่ แกะสลักหนังตะลุง สานย่านลิเภา สานไม้ไผ่ลายขิด ช่างไม้และช่างหวาย ปั้น 
ตุ๊กตาชาววัง เขียนลาย ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ประดับมุก ปักผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า 
บรรจุภัณฑ์ 

ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญฯ (ด้วยพลังแห่งรัก, 2547: 128) เล่าว่า ในโรงฝึกศิลปาชีพ สวน
จิตรลดานั้น มีสมาชิกทั้งครูและนักเรียนศิลปาชีพ (ปัจจุบันเรียกว่า ช่างศิลปาชีพ ) หลากหลายวัย แต่
ละคนมาจากพ้ืนเพภูมิภาคที่แตกต่างกัน สภาพร่างกายแตกต่างกัน บางคนหูหนวกเป็นใบ้ บางคน
พิการขาขาด แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนมาจาก “ศูนย์” คือไม่เป็นอะไรมาก่อนเลย ต้องมาเริ่ม
เรียนรู้กันที่นี่ ทุกชีวิตอยู่ร่วมกัน ถ่ายทอดวิชาแก่กันจนสามารถสร้างงานส าคัญๆ มาได้อย่างต่อเนื่อง 
หลายอย่างต้องใช้วิธีแบบโบราณเพราะเป็นงานลักษณะอนุรักษ์ การเรียนรู้และการใช้เครื่องมื อ
บางส่วนยังจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบพ้ืนบ้าน  

“เครื่องมือที่ใช้ในโรงฝึกจะดูพ้ืนฐานมาก ไม่ว่าจะเป็นค้อน สิ่ว หรืออะไรก็ตาม บางคนรู้สึก
ว่าท าไมไม่ใช้ของทันสมัยบ้างเลย ทั้งที่พอมีทุนทรัพย์ ไม่มีพิมพ์ ไม่มีหุ่น ไม่มีเครื่องมือแพงๆ เครื่องทุ่น
แรงต่างๆ ซึ่งที่จริงแล้วโรงฝึกศิลปาชีพนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราช-ประสงค์
ที่จะสร้างคนที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ให้มาฝึกงานแล้วกลับไปสร้างงานที่บ้าน ถ้าใช้เครื่องมือแพงๆ 
แล้วนักเรียนมาเรียน กลับบ้านไปก็จะท างานด้วยมือตนเองในสภาพแวดล้อมที่บ้านเดิมไม่ได้ พ่ึ งพา
ตนเองหรือยืนด้วยล าแข้งตนเองไม่ได้เลย” 

งานหัตถศิลป์จากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา หรือสถาบันสิริกิติ์แห่งนี้ จึงแฝงนัยยะ แห่ง
การ พ่ึงพาตนเองในการประกอบสัมมาชีพตามแนวพระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ  

ผลงานช่างศิลปาชีพในช่วงแรกๆ เป็นงานหัตถศิลป์ชิ้นเล็กๆ เช่น งานไม้แกะสลัก ตัวละคร
นางกินรีตกแต่งปีกแมลงทับ งานเครื่องเงิน งานถมทอง ที่มีขนาดเล็กๆ เป็นต้น เมื่อได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และมีการฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่องแล้ว ช่างศิลปาชีพได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ 
มีความยาก และวิจิตรงดงามมากยิ่งขึ้น  

ต่อมาสถาบันสิริกิติ์ ได้คัดเลือกผลงานชิ้นเอกระดับ Masterpiece ของช่างศิลปาชีพ ไปจัด
แสดงในโอกาสส าคัญๆ ที่มีความพิเศษยิ่ง และเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
ชื่นชมพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้ชื่อ
งานว่า “ศิลป์แผ่นดิน” (Arts of the Kingdom) ซึ่งจัดขึ้น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
ดังนี้ 

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2535 เฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 22 ธันวาคม 2539 เฉลิมฉลองโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2541 เฉลิมฉลองโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542 
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ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2547 เฉลิมฉลองโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ  

ศิลป์แผ่นดิน ครั้ง 5 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2550 – 13 มกราคม 2551 เฉลิมฉลอง ใน
โอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 
2549 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็น “พิพิธภัณฑ์ศิลป์
แผ่นดิน” เพ่ือจัดแสดงผลงานช่างศิลปาชีพเป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา 

ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2555 (ช่วงจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
และหลังจากนั้นก็เปิดเป็นนิทรรศการถาวรเช่นเดิม) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555  

ในเรื่องการต่างประเทศกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนั้น สมเ ด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในทุกโอกาสที่ทรงท าได้ ดังที่ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ 
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ด้วยพลังแห่งรัก, 2547: 191) ได้เล่าว่า  

“ทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ต่างประเทศ จะเป็นด้วยเรื่อง
ราชกิจ ไม่ได้เสด็จฯ ด้วยเรื่องส่วนพระองค์ แต่เสด็จฯ เนื่องเพราะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญ หรือไม่ก็
เพราะมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลหรือปริญญา ซึ่งพระองค์ท่านจะทรงน างานศิลปาชีพ ไปแสดงและ
เผยแพร่ด้วย แม้บางครั้งเขาจะไม่ได้ทูลขอให้ทรงจัดแสดงโดยตรง 

หากมีงานพระราชทานเลี้ยงขอบคุณผู้ถวายการต้อนรับ หากทรงเป็นเจ้าภาพแล้ว บนโต๊ะ
พระราชทานเลี้ยงจะเต็มไปด้วยผลงานของศิลปาชีพ ทรงใช้เป็นหัวข้อสนทนากับผู้มางานพระราชทาน
เลี้ยง ชาวต่างชาติก็จะตื่นเต้นสนใจกันมาก ยิ่งพอเขาได้ทราบว่าเป็นฝีมือลูกหลานชาวไร่ชาวนา ที่
ยากจน ก็อ้าปากค้างไปตามๆ กัน ว่าท าไมคนไทยเก่งโดยไม่ต้องผ่านมหาวิทยาลัยระดับสูง พระองค์
ท่านจึงมีรับสั่งด้วยความภาคภูมิพระราชหฤทัยเสมอว่า คนไทยนั้นมีสายเลือดศิลปินอยู่ในตัวทุกคน  

คราวเสด็จฯ นิวยอร์กเพ่ือทรงน าศิลปาชีพไปแสดง ยังโปรดให้ส่งกล้วยไม้ไทยไปทางสาย 
การบิน พร้อมขนมไทยที่ท าได้ยากจากในวัง เพ่ือที่ผู้มาร่วมงานจะได้ชื่นชม เช่นเดียวกับเมื่อเสด็จฯ 
เยือนประเทศจีน ทั้งปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ก็โปรดให้จัดแสดงงานศิลปาชีพย่อยๆ มีของชิ้นเอกๆ ไปแสดง 
นอกจากศิลปะการแสดง เช่น การร า การฟ้อนของไทย” 

นอกจากนี้ยังเคยน าผลงานศิลปาชีพของสถาบันสิริกิติ์ไปจัดแสดงที่หอไอเฟลประเทศ
ฝรั่งเศส จัดแสดงที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันสิริกิติ์จะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนด้านศิลปาชีพ
สนองพระราชกระแสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักแล้ว ปัจจุบัน
สถาบันฯ ยังท าหน้าที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดินในลักษณะของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่มีพระราชประสงค์ให้ท าการโฆษณา
งานของพระองค์ ประชาชนทั่วไปที่ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ก็เป็นเพราะราษฎรที่พระองค์
ท่านทรงช่วยเหลือเป็นผู้บอกเล่าด้วยตนเอง หรือเพราะมาจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน



5 

ภาครัฐและภาคเอกชน พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจเพ่ือราษฎรอย่างแท้จริงมิใช่เพ่ือการ
โฆษณาผลงานของพระองค์ ดังนั้น สถาบันสิริกิติ์ซึ่งเป็นส่วนงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยใช้ผลงานช่างศิลปาชีพระดับ Masterpiece ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ศิลป์
แผ่นดินเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ เพราะนอกจากผลงานที่จัดแสดงจะเป็นตัวชี้วั ดผลลัพธ์ แห่ง
ความส าเร็จตามแนวพระราชด าริแล้ว  ผลงานดังกล่าวยังแสดงถึง เอกลักษณ์ เกียรติภูมิ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสามารถของคนไทย ทั้งยังคงยึดถือตามแนวปฏิบัติของ
พระองค์ท่านอีกด้วย  

ในการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินนี้ แม้ที่ผ่านมาสถาบันสิริกิติ์จะได้กระท ามาโดยตลอดไม่ว่า
จะเป็นการเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย แต่เมื่อพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมของสังคมระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารไร้พรมแดน ประกอบกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 วิธีการเผยแพร่ที่ใช้ในปัจจุบันจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายที่จะมีขึ้น และส าหรับมิติการเผยแพร่ในต่างประเทศนั้น ได้ให้ความส าคัญกับแนวทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบและลักษณะของอ านาจละมุน (soft power) อีกทางหนึ่งด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา เรื่อง “การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม” เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ พระราช
กรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน และศึกษาถึงวิธีการเผยแพร่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่แสดง ให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยข้อมูลที่ทาง ผู้ศึกษาได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง 
อนันตสมาคม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ ง 
อนันตสมาคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

1.2.3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ 
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่องาน  
ศิลป์แผ่นดิน และศึกษาถึงวิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดินทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ
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ศิลป์แผ่นดิน ซึ่งได้มีการน าผลงานชิ้นเอก (Masterpiece) ของช่างศิลปาชีพไปจัดแสดงในรูปแบบของ
นิทรรศการถาวร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญ และเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ เข้าชม โดยจะ
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) จ านวน 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 50 ตัวอย่าง และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเฉพาะที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ จ านวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่เป็นแบบสอบถาม ได้แก่ 
แบบสอบถามภาษาไทย เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย และแบบสอบถามภาษาอังกฤษเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1 ทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง 
อนันตสมาคม 

1.4.2 ทราบถึงวิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดินทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับสากล 

1.4.3 ทราบถึงแนวทางในการพัฒนางานเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดินทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

 
1.5 นิยามศัพท์  

การเผยแพร่ หมายถึง การกระจายข่าวสารต่างๆ ขององค์การหรือสถาบันไปสู่ผู้รับสาร 
หรือท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม หมายถึง การจัดแสดง 
ผลงานชิ้นเอก (Masterpiece) ของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ในรูปแบบนิทรรศการถาวร เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาสที่ส าคัญ โดยใช้ชื่อว่า “งานศิลป์แผ่นดิน”และจัดแสดง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ซึ่งงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการทรงงานด้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและเดินทางมาเยี่ยมชมงาน  
ศิลป์แผ่นดิน ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เป็นการชั่วคราว 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยและเดินทางมาเยี่ยมชม
งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นการชั่วคราว และมุ่งเฉพาะที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 

ระดับประเทศ หมายถึง ระดับความส าคัญของงานศิลป์แผ่นดินซึ่งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญภายในประเทศ  

ระดับสากล หมายถึง ระดับความส าคัญของงานศิลป์แผ่นดินซึ่งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญระดับโลก 

 
 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎี 
 
 

การศึกษา เรื่อง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล 
3.  แนวคิดเก่ียวกับการเลือกใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
4.  แนวคิดเก่ียวกับอ านาจละมุน และการทูตสาธารณะ  
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
2.1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

ค าว่า “ประชาสัมพันธ์” มาจากค าว่า “ประชา” กับ “สัมพันธ์” ซึ่งตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “public relations” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “PR” (พรทิพย์  พิมลสินธุ์, 2551: 4) 
ตามค าศัพท์นี้ หมายถึง การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชน 

พรทิพย์  พิมลสินธุ์ (2551: 4) ให้ความหมายของค าว่า ประชาสัมพันธ์ คือ ความ
พยายามที่มีการวางแผนและเป็นการกระท าที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท าสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชนเหล่านี้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน กิจกรรม และบริการหรือสินค้าของหน่วยงาน และเพ่ือที่จะได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว 

วิรัช  ลภิรัตนกุล (2524: 5) ให้ความหมายว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การเกี่ยวข้อง
ผูกพันกับหมู่คน หรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สถาบันกับหมู่ประชาชน 

สุพิณ  ปัญญามาก (2526: 27) อธิบายว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ ความพยายาม
ที่มีแผนที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงาน” 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระท าที่มีระบบแบบแผนและ
ต่อเนื่อง ในระยะเวลาหนึ่ง และหวังผลให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้สึก หรือพฤติกรรมบางอย่าง
ที่เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการ โดยผ่านเครื่องมือ กิจกรรม หรือแผนรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น 

2.1.2 หลักส าคัญในการประชาสัมพันธ์ 10 ประการ 
วิทย์  ศิวะศริยานนท์ (อ้างใน วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2549: 148 – 150) กล่าวว่า การ

ประชาสัมพันธ์มีหลักส าคัญที่พึงจะยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้  
1) ต้องมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ ข้อนี้เป็นของยากมาก เพราะประโยชน์ของ

คนกลุ่มต่างๆ มักจะขัดกัน การแก้ไขข้อขัดแย้งให้เป็นเรื่องการสมานฉันท์จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา
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และการให้การศึกษาด้วยการมีศิลปะและชั้นเชิงจึงจะสัมฤทธิผล แต่ก็เป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของ
การประชาสัมพันธ์ 

2) ต้องรู้จิตใจของคนกลุ่มต่างๆ ความรู้ในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาจะช่วยได้
มาก ในเรื่องนี้ที่ต้องรู้จิตใจก็เพราะว่าเพื่อประสานประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ได้ถูก ถ้าไม่รู้จิตใจแล้วก็ไม่
สามารถจะปรับความเข้าใจหรือประสานประโยชน์ให้เข้ากันได้ ดังนั้น ปัญหาการประชาสัมพันธ์
จะต้องรู้และเข้าใจในวิธีการศึกษาเรื่องคน บุคลิกของคน รวมทั้งอุปนิสัยใจคอของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้วยว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร การรู้จักการประนีประนอมและดึงให้เข้าสู่จุดหมายร่วมกันจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง 

3) ต้องรู้นโยบายของรัฐบาลหรือองค์การซึ่งตนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ซาบซึ้ง นับว่าเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะถ้าไม่รู้นโยบายแท้จริง คือรู้อย่างผิวเผินแล้ว การที่จะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าดี นโยบายของรัฐบาล แม้ในหลักใหญ่ๆ จะเป็น
ตามที่แถลงต่อสภา แต่ในการปฏิบัตินั้นอาจจะเน้นหนักไปในทางไหนกรณีใดและจะปฏิบัติในสิ่งใด
ก่อนสิ่งใดหลัง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเทศะ เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ที่จะต้องติดตามโดยใกล้ชิดว่า ในขณะนี้รัฐบาลเน้นอะไร แล้วปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ให้สอดคล้องตาม 

4) ต้องรู้เทคนิคของเครื่องมือสื่อสัมพันธ์ต่างๆ คือ ปาฐกถา หนังสือพิมพ์ เอกสาร 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ฯลฯ คือต้องทราบว่าเครื่องมือสื่อสัมพันธ์เหล่านี้ แต่ละอย่างมี
ประโยชน์อย่างไร อย่างใดเหมาะสมแก่งานใด รู้ความส าคัญของทัศนศึกษา รู้จักใช้วิธีใช้หน่วยโฆษณา
เคลื่อนที่ ซึ่งประมวลเครื่องมือสื่อสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกันโดยโฆษณาเคลื่อนที่มีทั้งทัศนศึกษา ปาฐกถา 
หนังสือและดนตรีรวมเข้าด้วยกัน 

5) ต้องยึดหลักความจริงและความสัตย์สุจริตเป็นหลัก เพ่ือให้คนทั้งหลายไว้ใจ  
ข้อนี้ถือเป็นหลักส าคัญมาก  

6) ต้องปฏิบัติงานโดยติดต่อกันและโดยสม่ าเสมอจึงจะตรึงใจคน ดังนั้น การ
ท างาน จึงต้องมีแผนงาน และควรจะหาโอกาสรับทราบนโยบายจากผู้มีอ านาจก าหนดนโยบายเพ่ือ
น าไปจัดท าโครงการที่ต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน 

7) ต้องเปิดเผย ไม่มีเงื่อนง า 
8) งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบุคคล อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณภาพสูง 
9) การประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งให้เข้าถึงผู้มีอิทธิพลในสังคมเป็นประการแรก และ

โดยผ่าน ผู้มีอิทธิพลในสังคมไปถึงประชาชนทั่วไป ผู้มีอิทธิพลในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความคิด ความอ่าน
หรือการกระท าของเขาเป็นที่เชื่อถือของคนหมู่มาก หรือเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ
คน หมู่มากได้ เช่น นักประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียง สมาชิกสภาผู้แทน ข้าราชการชั้นสูง พ่อค้าใหญ่ เป็นต้น 

10) การประชาสัมพันธ์ เฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศต้องใช้
ควบคู่ไปกับการทูต เพราะการทูตอยู่ในวงการของนักการทูตหรือรัฐบาลเท่านั้น แต่การประชาสัมพันธ์
ส่งผลถึงพลเมืองทุกกลุ่มของประเทศด้วย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่จะเป็นผู้ปั้นมติชน หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศได้ 
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2.1.3 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
พรทิพย์  พิมลสินธุ์ (2543: 15) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักและขั้นตอนต่างๆ 

ของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 4 ประการคือ 
1) การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นขั้นของการวิจัย การรับฟังความคิดเห็น (Research 

Listening) เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ซึ่งอาจถามตัวเองว่า “องค์กรของเรา มี
ปัญหาอะไรบ้าง” 

2) การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning – Decision Making) เป็นการ
วางแผนที่จะก าหนดกิจกรรมหรือวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นการด าเนินงานต่อจาก
ขั้นตอนแรก ขัน้นี้เราจะถามตัวเองว่า “เราจะท าอะไรลงไปได้บ้าง” 

3) การสื่อสาร (Communication Action) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ โดยใช้สื่อและกิจกรรมเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นการถามตัวเองว่า 
“เราท าอะไรและท าไปท าไม” 

4) การติดตามและประเมินผล (Evaluation) เพ่ือมุ่งติดตามว่าการประชาสัมพันธ์
ที่ได้ท าไปประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด เป็นการถามตัวเองว่า “เราด าเนินการไป
แล้ว ผลเป็นอย่างไรบ้าง” 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล 

องค์การทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชน ย่อมจะต้องมีภารกิจ
ในการด าเนินงานตามนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และในการด าเนินงานดังกล่าว ถ้า
หากว่าองค์การเหล่านั้นรู้จักน าวิธี “การประชาสัมพันธ์” เข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งในภาครัฐจะเรียกว่า การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 
(Governmental PR) กล่าวคือ หน่วยงานราชการต่างๆ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรม
ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และเป็นแนวทางสร้างการมี
ส่วนร่วมอีกประการหนึ่ง  

วิมลพรรณ์  ตั้งจิตเพ่ิมความดี (2543: 152) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาลว่า หมายถึง การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกระทรวง ทบวง 
กรม กองต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและในส่วนกลาง โดยใช้วิธีการเผยแพร่ชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน 
ผลงานต่างๆ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจ
แล้ว ยังเป็นการป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

วิรัช  ลภิรัตนกุล (2549: 392) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายทั่วไปของการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบริการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพ่ือประชาชน จะ
ได้เข้าร่วมมือ หรือได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานนั้นๆ ได้สมบูรณ์เต็มที ่

2) เพ่ือเรียกร้องความเห็นชอบส าหรับการออกกฎหมายใหม่ หรือการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายใหม่ หรือที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือตามเหตุผลอ่ืนๆ 

3) เพ่ือเอาชนะความยุ่งยากขัดแย้งต่างๆ ที่จะบังเกิดข้ึนกับงานใหม่ๆ  ของรัฐบาล 
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4) เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางหรือโอกาสเสนอความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหาร 
5) เพ่ืออธิบายหรือชี้แจงสภาพประชามติแก่หน่วยราชการต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าว

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน 
6) เพ่ือสร้างพลังสนับสนุนจากประชามติ และความร่วมมือด้วยดีจากประชาชนด้วยการ

ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงความจ าเป็นและความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 
7) เพ่ือสร้างความนิยมหรือความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ 
8) เพ่ือเรียกร้องความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
9) เพ่ือเรียกร้องความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนทั้งทางด้านการเมือง การทหาร 

เศรษฐกิจ และสังคม 
10)  เพ่ือเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าด้านต่างๆ ในด้านการปกครอง และการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล 
วิมลพรรณ์  ตั้งจิตเพ่ิมความดี (2543: 153-155) แบ่งการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ

รัฐบาลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศและการประชาสัมพันธ์ภายนอก
ประเทศ ดังนี้  

1) การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ มุ่งให้ข่าวสารแก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และสื่อกิจกรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นการป้องกันความเข้าใจผิด อันเป็นลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรับเมื่อมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้น เป็นงานด้านการ
ข่าวสารและการเผยแพร่ (Information and Publicity) ซึ่งประกอบด้วย 

(1)  การรณรงค์เผยแพร่ (Publicity Campaigns) เช่น การออกกฎหมาย ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนควรทราบและเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 

(2)  การรณรงค์เพ่ือแผนระยะยาวหรือโครงการต่อเนื่อง 
(3)  การเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการต่างๆ 

2)  การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศ เป็นงานประชาสัมพันธ์ ในระดับชาติ มี
กลุ่มเป้าหมายคือ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือให้รู้จัก เข้าใจประเทศไทย ซึ่งลักษณะการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินงานของรัฐ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพ่ือสร้างการรู้จัก ความ
นิยม ศรัทธาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐ โดย
สามารถกระท าได้ดังนี้ 

(1)  การรณรงค์เผยแพร่เฉพาะกรณีเหตุการณ์ส าคัญ เช่น การลงนามในสนธิสัญญา 
(2)  การรณรงค์เผยแพร่ระยะยาวหรือต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรม การ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีอะเมซิง่ไทยแลนด์  
(3)  การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทั่วไป เช่น ข่าวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของ

คณะรัฐบาล 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ในการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่องมือและสื่อต่างๆ มา

ช่วยด าเนินการจะท าให้งานประชาสัมพันธ์ขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้รวดเร็วและกว้างขวาง ดังนั้นความจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2.3.1 ความส าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 
การเลือกใช้สื่อเพ่ือเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นกลยุทธ์

หนึ่งที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสื่อในการประชาสัมพันธ์ถือเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาที่นักประชาสัมพันธ์ต้องการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่
ต้องการ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของงานประชาสัมพันธ์นั้นปัจจัยหลัก
อย่างหนึ่งคือ สื่อ นั่นเอง นอกจากความส าคัญเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ยังอาจวิเคราะห์ความส าคัญของ
สื่อในรายละเอียดได้ดังนี้ (พรทิพย์  พิมลสินธุ์, 2543: 221) 

2.3.1.1 ถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เป็นการน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ จัก ได้ทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน สื่อเหล่านี้ได้แก่ สื่อมวลชน วารสารภายใน โปสเตอร์ 
สติ๊กเกอร์ คู่มือและแผ่นพับ เป็นต้น  

2.3.1.2 ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การจะท าให้การประชาสัมพันธ์
ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายนี้ จ าเป็นต้องอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งที่จะให้
ข่าวสาร ความรู้ในรายละเอียด พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้ความทรงจ าฯลฯ แก่ผู้รับสาร ประเภทสื่อ
ที่ใช้ให้ความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน บทความ บทวิเคราะห์ การเข้าเยี่ยมชมกิจการ
ของหน่วยงาน การจัดประชุมแถลงข่าว การสัมมนา การแสดงนิทรรศการและการสาธิต เป็นต้น 

2.3.1.3 เสริมสร้ างความนิยมและภาพพจน์ที่ ดีแก่หน่วยงาน การใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ทราบและให้ความรู้ความเข้าใจนั้นยังไม่เพียงพอ หน่วยงานจะต้องใช้สื่อ
ประเภทกิจกรรมอื่นๆ เสริมด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะแฝงไว้ด้วย การสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่
ดี เช่น การจัดประกวดบทความที่เป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การจัดมอบทุนการศึกษา 
การสร้างสาธารณประโยชน์ การน าสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น 

2.3.1.4 ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน หน่วยงานควรใช้สื่อในลักษณะบันเทิง เช่น 
การจัดแข่งขันกีฬาหรือร่วมจัดสนับสนุนด้วยการให้โฆษณาทางรายการบันเทิงต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานอีกทางหนึ่ง 

2.3.2 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
โดยทั่วไปนักประชาสัมพันธ์จะแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทก็มี

วิธีการน าเสนอได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้สารประชาสัมพันธ์สื่อความหมายไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ 
(บุษบา  สุธีธร, 2547: 140) 

2.3.2.1 สื่อที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrolled Media) หมายถึง สื่อประเภทต่างๆ 
ที่องค์การไม่สามารถควบคุมให้มีการเผยแพร่สื่อได้เอง ต้องขอความร่วมมือให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์การสู่กลุ่มประชาชนโดยทั่วไปในรูปแบบต่างๆ กัน โดยทั่วไปมักเป็นการเผยแพร่ผ่านทาง
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สื่อมวลชน และเนื่องจากการจะได้รับการเผยแพร่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสื่อมวลชนแต่ละ
ประเภท โดยสื่อที่จัดว่าเป็นสื่อที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 

1)  ข่าวแจก ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวแจกในลักษณะการบันทึกเป็นวีดิทัศน์
แจกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งข่าวแจกทางวิทยุกระจายเสียง เช่น เทปเสียง 

2)  บทความหรือสารคดี ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงหรือทาง
วิทยุโทรทัศน์ 

3)  ภาพข่าวแจก เป็นภาพข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่
ส าคัญ 

4)  การจัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน การที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากสื่อมวลชนในการเข้าฟังการแถลงและการอภิปรายซักถามเพ่ือน าข้อมูลไปเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้จึง
จัดเป็นสื่อที่ นักประชาสัมพันธ์ควบคุมไม่ได้ 

5)  การจัดท าแฟ้มข่าว เสนอข้อมูลขององค์การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
6)  ประกาศแจ้งความทางหนังสือพิมพ์ มีการประชาสัมพันธ์ทาง

วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยเฉพาะขององค์การสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งขอความอนุเคราะห์
จากสื่อมวลชนออกอากาศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

7)  บทสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การ เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้ง
เทปบันทึกภาพหรือเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับองค์การ 

8)  การจัดท ารายการพิเศษออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์ในโอกาส
พิเศษต่างๆ 

9)  สไลด์และภาพยนตร์ ส าหรับประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 

10) การน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ได้มาด้วยวิธีทางวิชาการที่เชื่อถือได้
เสนอต่อประชาชนผ่านสื่อมวลชน เช่น รายงานสภาพเศรษฐกิจ งานวิจัยของธนาคาร เป็นต้น 

11) จดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ที่มีต่อองคก์ารผ่านทางหนังสือพิมพ์ 

12) การจัดส่งบทความเสนอข้อเท็จจริง ประกอบความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ 

2.3.2.2 สื่อที่ควบคุมได้ (Controlled Media) หมายถึง สื่อซึ่งองค์การผลิตและ
ควบคุมการใช้การเผยแพร่สื่อได้ด้วยตัวขององค์การเอง รวมทั้งสื่อมวลชนที่องค์การลงทุนซื้อเนื้อที่
หรือเวลาเพ่ือการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์โดยสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 6 กลุ่ม คือ 

1)  สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่องค์การเป็นผู้ดูแล ควบคุมเนื้อหาและ
จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ ได้แก่ แผ่นพับ คู่มือ หนังสือ จุลสาร จดหมาย 
บันทึกข้อความ วารสารภายใน วารสารภายนอก จดหมายข่าว รายงานประจ าปี โปสเตอร์ แผ่นปลิวฯลฯ 

2)  สื่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่องค์การเป็นผู้จัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการฯลฯ 
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3)  สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ แฟ้มภาพ สื่อประสม เทป
เสียงฯลฯ 

4)  สื่อคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

5)  สื่อประเภทบุคคล ได้แก่ การจัดสัมมนา การอภิปราย การบรรยาย 
การเสวนา การแสดงปาฐกถา การจัดประชุมรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เป็นต้น 

6)  สื่อมวลชนที่องค์การลงทุนซื้อเนื้อที่หรือเวลาเพ่ือน าเสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ เช่น การเช่าเวลาออกอากาศช่วงข่าวธุรกิจ การซื้อเนื้อที่หน้าพิเศษในหนังสือพิมพ์
น าเสนอความก้าวหน้าขององค์การ เป็นต้น 

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจละมุน (soft power) และการทูตสาธารณะ (public diplomacy) 

2.4.1 ความหมายและลักษณะของอ านาจละมุน (soft power) 
Nye (2004; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, 2551) ได้กล่าวว่า อ านาจละมุน (soft 

power) หมายถึง อ านาจที่ท าให้ประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co-opt) โดยที่เราไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการบังคับ หรือมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ประการใด กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็น
ความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนมีความพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของเรา เป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพ่ือน าไปสู่การยอมรับโดยดุษณี 
(acquiescence) ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้อิทธิพล ( influence) ที่ต้องอาศัยอ านาจแข็ง (hard 
power) อยู่มาก 

ทั้งนี้ สิทธิพล  เครือรัฐติกาล (2551) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า soft power นั้น 
คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยังมิได้บัญญัติค าแปลใน
ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ แต่มีนักวิชาการบางท่านใช้ค าแปลว่า “อ านาจละมุน” 

2.4.2 ที่มาของอ านาจละมุน (soft power) 
Nye (2004; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, 2551) ระบุว่า แหล่งทรัพยากรส าคัญ

ซึ่งเป็นทีม่าของอ านาจละมุนนั้น ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ได้แก่ 
1) วัฒนธรรม (culture) ถ้าวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอ านาจละมุนของ
ประเทศนั้น ก็จะมีมากขึ้น ช่องทางที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศอ่ืนๆนั้นมี
มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การเยี่ยมเยือน การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน 

2) ค่านิยมทางการเมือง (political values) ถ้าประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทาง
การเมือง ที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ อ านาจละมุนของประเทศนั้นจะเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกันถ้า
ค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ อย่างชัดเจน อ านาจละมุนของประเทศ
นั้นก็จะลดลง ตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบ่งแยกสีผิว ( racial 
segregation) ท าให้อ านาจละมุนของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีน้อย เป็นต้น 
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3) นโยบายต่างประเทศ (foreign policies) ถ้าประเทศหนึ่งด าเนินนโยบายที่
หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่จะสร้าง
อ านาจละมุนจะมีน้อย ดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาท่ีบุกยึดอิรักใน ค.ศ. 2003 โดยไม่ฟังเสียงคัดค้าน
ของประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น แต่ถ้าประเทศดังกล่าวมีแนวนโยบายต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพ 
ในสิทธิมนุษยชนโอกาสที่จะสร้างอ านาจละมุนให้เกิดข้ึนจะมีมาก 

2.4.3 การทูตสาธารณะ (public diplomacy) 
Nye (2004; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, 2551) ได้เสนอว่า เครื่องมือส าคัญที่

จะท าให้  อ านาจละมุนบรรลุผลในทางปฏิบัติก็คือสิ่ งที่ เรียกว่า การทูตสาธารณะ ( public 
diplomacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่มิได้พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของต่างประเทศ หากแต่พุ่งเป้าหมาย
หลักไปยังปัจเจกบุคคลและองค์การที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศของตนเองแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพ่ือรองรับนโยบาย
ต่างประเทศท่ีจะตามมา ในอนาคตอีกด้วย โดยการทูตสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

1) การสื่อสารประจ าวัน (daily communications) ใช้เพ่ืออธิบายการตัดสินใจ
ด้านนโยบาย เช่น การแถลงข่าวหรือนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ 
(press conference) หรือการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือการแถลงจุดยืนหรือท่าทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
วิกฤตการณ์ เป็นต้น 

2) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (strategic communications) ซึ่งออกมาในรูป
ของการรณรงค์ (campaign) เชิงสัญลักษณ์ โดยมีการก าหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงค์
ดังกล่าว ดังเช่นในทศวรรษ 1990 ที่บริติช เคาน์ซิล (The British Council) ได้พยายามส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศอังกฤษว่าเป็นดินแดนที่มีความทันสมัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และยอมรับการ
ด ารงอยู่ของสังคมแบบพหุชาติพันธุ์ เป็นต้น 

3) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านบุคคลส าคัญ (the development of 
lasting relationships with key individuals) โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหว่าง
สื่อมวลชน การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือทางทหารในยามสันติฯลฯ 

Melissen (2005; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, 2551) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารนั้นพัฒนาไปมากจนท าลายเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง
สิ่งที่เรียกว่าการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งเน้นกลุ่มผู้รับสารภายนอกประเทศกับกิจการ
สาธารณะ (public affairs) ซึ่งเน้นกลุ่มผู้รับสารภายในประเทศ ด้วยเหตุที่โลกของเรามีลักษณะ
เชื่อมโยงกัน เช่นนี้ท าให้บางครั้งการด าเนินการทูตสาธารณะสามารถกระท าผ่านกลุ่มผู้รับสาร
ภายในประเทศได้ ดังเช่นที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษในปัจจุบันมักจะชี้แจงนโยบาย
ต่างประเทศของตนที่มีต่อภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านองค์กรมุสลิมสายกลางในอังกฤษ เป็นต้น 

2.4.4 จุดอ่อนของอ านาจละมุน (soft power) และการทูตสาธารณะ (public 
diplomacy) 

Nye (2004; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล, 2551) ได้เตือนว่าอ านาจละมุนมี
จุดอ่อนส าคัญอยู่ 2 ประการ จุดอ่อนประการแรกก็คือ ขณะที่การใช้อ านาจแข็งนั้นผูกขาดโดยภาครัฐ 
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หากแต่ อ านาจละมุนบางส่วนอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่รัฐจะควบคุมหรือจัดการได้ เพราะมีตัว
แสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non - state actors) เข้ามามีบทบาทด้วย โดยที่บทบาทดังกล่าวอาจเป็นไปโดย
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ เช่น บทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ที่ท าให้ผู้ชมในประเทศจี น
จ านวนหนึ่งเริ่มหันมาตระหนักในสิทธิที่ตนพึงมีตามกฎหมายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและรัฐสภาอเมริกันท่ีพยายามเรียกร้องให้จีนปรับปรุงระบบกฎหมายและสร้างระบบนิติรัฐ 
(rule of law)เป็นต้น หากแต่บางครั้งบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ขัดแย้งกับแนวนโยบายของรัฐ 
เช่น แนวคิดต่อต้านสงครามในหมู่ปัญญาชนและสื่อสารมวลชนอเมริกันช่วงทศวรรษ 1960 ขัดแย้งกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่ต้องการท าสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อไป เป็นต้น จุดอ่อน
ประการที่สองในความคิดของ Nye ก็คือ อ านาจละมุนให้ผลในทางอ้อมและใช้เวลายาวนานกว่าจะ
เห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Melissen (2005; อ้างใน สิทธิพล  เครือรัฐติกาล) ที่เน้นว่า การ
ทูตสาธารณะ (public diplomacy) มิใช่เครื่องมือที่สามารถบรรลุผลได้ทันทีทันใด ( immediate 
foreign policy tool) หากแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (trust and 
credibility) ในระยะกลางและระยะยาว 

 
2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
- แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

ของรัฐบาล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อเพ่ือ 

การประชาสัมพันธ์ 
- แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจละมุนและการ

ทูตสาธารณะ  
 

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ งานศิลป์
แผ่นดิน 

- วิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- แนวทางในการพัฒนางานเผยแพร่ งาน
ศิลป์แผ่นดิน 



 

 

 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 
 

การศึกษานี้เป็นการศึกษางานเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าชม
งานศิลป์แผ่นดิน ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ผลการศึกษา 
 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง 

อนันตสมาคม จ านวน 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 50 ตัวอย่าง และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 50 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามภาษาไทย 
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และแบบสอบถามภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
เฉพาะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความเข้าใจทั่วไป
เกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1) ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ลักษณะค าถามให้
เลือกตอบ “ทราบ” หรือ “ไม่ทราบ” โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 2 ระดับ  

 
ตอบทราบได ้  1 คะแนน 
ตอบไม่ทราบได้ 0 คะแนน 
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จากนั้น ผู้ศึกษาท าการรวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้แปลข้อมูลในภาพรวมและรายข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยมีวิธีการค านวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 

จ านวนชัน้
ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ

  =  
3

01   =  0.33 

 
จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถแปลความหมายของระดับความเข้าใจเกี่ยวกับงาน

ศิลป์แผ่นดิน ได้ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย .00 - .33  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย .34 - .66  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย .67 – 1.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ ระดับมาก 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(1)  ลักษณะค าถามให้เลือกตอบเพียงเหตุผลเดียว และน ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือจัดอันดับ

จากสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด 
(2) ลักษณะค าถามให้เลือกตอบด้วยการจัดอันดับ 1 – 3 และน ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือจัด

อันดับสูงสุดใน 3 อันดับแรก  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่ง

จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน 5 ข้อ ด้านคุณค่าของพระที่นั่ ง 
อนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) 5 ข้อ และด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6 ข้อ รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
ปานกลาง  3 
ไม่เห็นด้วย  2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 

จากนั้น ผู้ศึกษาท าการรวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้แปลข้อมูลในภาพรวมและรายข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยมีวิธีการค านวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 

จ านวนชัน้
ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ

  =  
3

15    =  1.33 

 
จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีต่องาน ศิลป์

แผ่นดินได้ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดิน
ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดิน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดิน
ระดับมาก 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ประกอบด้วย 
วิธีการเผยแพร่ระดับประเทศ และวิธีการเผยแพร่ระดับสากล 

1)  วิธีการเผยแพร่ระดับประเทศ ลักษณะค าถามให้เลือกตอบด้วยการจัดอันดับ 1  – 7 
และน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดอันดับสูงสุดใน 7 อันดับแรก 

2)  วิธีการเผยแพร่ระดับสากล ลักษณะค าถามให้เลือกตอบด้วยการจัดอันดับ 1  – 7 และ
น ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดอันดับสูงสุดใน 7 อันดับแรก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้เขียนบรรยายตามอัธยาศัย 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1 แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 ชุด และมีระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประมาณ 3 วัน (ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557) สามารถเก็บแบบสอบถามคืน
ได้จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3.1.2 ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 

3.1.3 น าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) 
 
3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
3.4.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบาย ความเข้าใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น และ

วิธีการเผยแพร่ 
3.4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้อธิบาย

เกี่ยวกับความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน  
 
3.5  ผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้  

3.5.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.5.1.1 ความเข้าใจทั่วไปเกีย่วกับงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้าใจต่องานศิลป์แผ่นดิน 
 

ข้อ ข้อความ 
ทราบ ไม่ทราบ ค่าเฉลี่ย S.D.  ระดับความเข้าใจ 

ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ 
1 ทราบว่ามีการจัดงานนี้ ก่อนที่จะมา

เข้าชม 
68% 

 
50% 

 
32% 

 
50% 

 
0.68 0.50 0.47 0.51 มาก ปานกลาง 

2 ทราบวัตถุประสงค์ของงาน 68% 86% 32% 14% 0.68 0.86 0.47 0.35 มาก มาก 
3 ทราบว่างานฝีมือที่จัดแสดงเป็น

ผลงานของ 
ช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ 
(เดิมชื่อ โรงฝึกศิลปาชีพ  
สวนจิตรลดา) 

72% 50% 28% 50% 0.72 0.50 0.45 0.51 มาก ปานกลาง 

4 ทราบว่างานศิลป์แผ่นดินเป็นผลมา
จากการ 
ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

84% 58% 16% 42% 0.84 0.58 0.37 0.50 มาก ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม  0.73 0.61 0.44 0.47 มาก ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่องานศิลป์
แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จากผลการศึกษา พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเข้าใจต่องานศิลป์แผ่นดินโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 0.73 โดยทราบว่ามีการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม (ข้อ 1) มี
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.68 ทราบวัตถุประสงค์ของงานศิลป์แผ่นดิน (ข้อ 2) มีความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.68 ทราบว่างานฝีมือท่ีจัดแสดงเป็นผลงานของช่างศิลปาชีพ สถาบัน
สิริกิติ์ (ข้อ 3) มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.72 และทราบว่างานศิลป์แผ่นดินเป็นผลมา
จากการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ข้อ 4) มีความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.84 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความเข้าใจต่องานศิลป์แผ่นดินโดยรวม 
อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 0.61 โดยทราบว่ามีการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม 
(ข้อ 1) มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.50 ทราบวัตถุประสงค์ของงานศิลป์แผ่นดิน (ข้อ 
2) มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.86 ทราบว่างานฝีมือที่จัดแสดงเป็นผลงานของช่างศิลปา
ชีพ สถาบันสิริกิติ์ (ข้อ 3) มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.50 และทราบว่างานศิลป์
แผ่นดินเป็นผลมาจากการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ข้อ 4) 
มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.58 

3.5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อเหตุผลที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดินในครั้งนี้ 
 

ข้อความ 
ร้อยละ 

นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศ 

- ตั้งใจมาเข้าชมงานนี้ 68 62 
- ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานนี้ แต่มาเท่ียวสถานที่อ่ืน

บริเวณนี้ 
16 16 

- ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานนี้ แต่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้ 2 10 
- ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานนี้ แต่เป็นโปรแกรมของกรุ๊ป

ทัวร์ 
6 4 

- ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานนี้ แต่ใช้สิทธิ์บัตรชุดชม
พระบรมมหาราชวัง 

2 8 

- อ่ืนๆ 6 0 
รวม 100 100 
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ตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมงานศิลป์
แผ่นดิน โดยศึกษาจากพฤติกรรม พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน คิดเป็นร้อย
ละ 68 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืนบริเวณนี้ คิดเป็นร้อยละ 16 ไม่ได้
ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้ คิดเป็นร้อยละ 2 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงาน
ศิลป์แผ่นดิน แต่เป็นโปรแกรมของกรุ๊ปทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 6 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่
ใช้สิทธิ์บัตรชุดชมพระบรมมหาราชวัง คิดเป็นร้อยละ 2 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6  

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 62 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืนบริเวณนี้ คิดเป็นร้อยละ 
16 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้ คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ได้ตั้งใจมา
เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่เป็นโปรแกรมของกรุ๊ปทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 4 ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์
แผ่นดิน แต่ใช้สิทธิ์บัตรชุดชมพระบรมมหาราชวัง คิดเป็นร้อยละ 8 และอ่ืนๆ ไม่ปรากฏ 

 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนร้อยละของพฤติกรรมต่อแหล่งข้อมูลที่ท าให้สนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน 
 

ข้อความ 
ร้อยละ 

นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศ 

- วิทยุ/โทรทัศน์ 22 2 
- หนังสือน าเที่ยว 4 28 
- อินเทอร์เน็ต 20 34 
- การบอกเล่า 26 14 
- หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร 4 4 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 2 
- โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอรฯ์ 6 2 
- อ่ืนๆ 6 14 

รวม 100 100 
 

ตารางที่ 3 แสดงแหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน 
ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย ทราบข้อมูลงานศิลป์แผ่นดินโดยการบอกเล่า คิด
เป็นร้อยละ 26 วิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22 อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 20 งานส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 12 โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ฯ และจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 6 เท่ากัน ส่วนหนังสือน าเที่ยว และหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร คิดเป็นร้อยละ 4 เท่ากัน  

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทราบข้อมูลงานศิลป์แผ่นดินทาง
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 34 หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 28 การบอกเล่าและข้อมูลจากแหล่ง
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อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 14 เท่ากัน หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร คิดเป็นร้อยละ 4 และทราบข้อมูล
จากวิทยุ/โทรทัศน์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ คิดเป็นร้อย
ละ 2 เท่ากัน 

3.5.2 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดิน จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ข้อ ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 
ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน                 

1 ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ 
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

80 42 14 38 6 20 0 0 0 0 4.47 4.22 0.57 0.76 มาก มาก 

2 เข้าใจหลักการของศิลปาชีพ 52 32 38 50 10 18 0 0 0 0 4.42 4.14 0.67 0.70 มาก มาก 
3 มีคุณค่าระดับชาติและแสดง

ถึงเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย 

72 50 26 42 2 8 0 0 0 0 4.70 4.42 0.51 0.64 มาก มาก 

4 เป็นงานศิลป์ที่ควรมาเยีย่มชม 78 52 18 40 4 6 0 2 0 0 4.74 4.42 0.53 0.70 มาก มาก 
5 ควรเผยแพร่ให้เป็นท่ีรูจ้ักไปทั่ว

โลก 
84 48 12 28 4 22 0 2 0 0 4.80 4.22 0.48 0.86 มาก มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณค่า 
ของงานศิลป์แผ่นดนิ 

          
4.68 4.28 0.55 0.70 มาก มาก 
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ข้อ ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 
ด้านคุณค่าของพระที่นั่ง 
อนันตสมาคม(สถานทีจ่ัดงาน) 

                

1 มีคุณค่าและความส าคัญ
ระดับชาติ  

74 
 

50 
 

26 42 0 6 0 2 0 0 4.74 4.40 0.44 0.70 มาก มาก 

2 มีความสง่างามและเหมาะสม
กับการจัดงานศลิป์แผ่นดิน 

84 52 16 40 0 8 0 0 0 0 4.84 4.44 0.37 0.64 มาก มาก 

3 มีลักษณะสถาปตัยกรรมที่
โดดเด่นและดึงดดูความสนใจ 

80 46 20 44 0 10 0 0 0 0 4.80 4.36 0.40 0.66 มาก มาก 

4 เป็นสถานท่ีส าคัญที่ควรมา
เยี่ยมชม 

82 54 18 34 0 6 0 6 0 0 4.82 4.36 0.39 0.85 มาก มาก 

5 ควรเผยแพร่ให้เป็นท่ีรูจ้ักไป
ทั่วโลก 

88 40 10 40 2 18 0 2 0 0 4.86 4.18 0.41 0.80 มาก มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณค่าของ
พระที่นั่งอนันตสมาคม 

(สถานที่จัดงาน) 

          
4.81 4.35 0.40 0.73 มาก มาก 
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ข้อ ค าถาม 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์                 

1 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ของชาวไทย 

38 18 20 38 34 28 8 12 0 4 3.88 3.54 1.02 1.05 มาก ปานกลาง 

2 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ของชาวต่างประเทศ 

30 10 30 36 34 30 6 20 0 4 3.84 3.28 0.93 1.03 มาก ปานกลาง 

3 มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ภายในประเทศท่ีหลากหลาย 

30 10 22 30 36 56 12 2 0 2 3.70 3.44 1.04 0.79 มาก ปานกลาง 

4 มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ต่างประเทศท่ีหลากหลาย 

32 16 28 28 30 48 10 8 0 0 3.82 3.52 1.00 0.86 มาก ปานกลาง 

5 ข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 

28 16 40 38 26 34 4 12 2 0 3.88 3.58 0.94 0.97 มาก ปานกลาง 

6 ข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

26 18 34 44 30 32 10 6 0 0 3.76 3.74 0.96 0.83 มาก มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

          
3.81 3.52 0.98 0.91 มาก 

ปาน
กลาง 

 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 

          
4.40 2.68 0.42 0.80 มาก 

ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า 

1) ความคิดเห็นด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน  
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่อคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดินโดยรวมอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 โดยมีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 เข้าใจหลักการของศิลปาชีพ 
(ข้อ 2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 มีคุณค่าระดับชาติและแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย (ข้อ 3) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.70 เป็นงานศิลป์ที่ควรมาเยี่ยมชม 
(ข้อ 4) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.74 และควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก (ข้อ 5) 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.80  

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 โดยมีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 เข้าใจ
หลักการของศิลปาชีพ (ข้อ 2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 มีคุณค่าระดับชาติและ
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย (ข้อ 3) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 เป็นงาน
ศิลป์ที่ควรมาเยี่ยมชม (ข้อ 4) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และควรเผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักไปทั่วโลก (ข้อ 5) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 

2) ความคิดเห็นด้านคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงานศิลป์
แผ่นดิน) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่อคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม 
(สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดิน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.81 โดยให้ความเห็นว่าพระที่นั่ง
อนันตสมาคมมีคุณค่าและความส าคัญระดับชาติ (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.74 
มีความสง่างามและเหมาะสมกับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน (ข้อ 2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.84 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจ (ข้อ 3) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.80 เป็นสถานที่ส าคัญที่ควรมาเยี่ยมชม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.82 และควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก (ข้อ 5) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.86 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อคุณค่าของพระที่นั่ ง 
อนันตสมาคม (สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดิน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 โดยให้
ความเห็นว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมมีคุณค่าและความส าคัญระดับชาติ (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 มีความสง่างามและเหมาะสมกับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน (ข้อ 2) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจ (ข้อ 3) 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 เป็นสถานที่ส าคัญท่ีควรมาเยี่ยมชม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 และควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก (ข้อ 5) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.18 

3) ความคิดเห็นด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม 
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นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์
แผ่นดิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 โดยให้ความเห็นว่างานศิลป์แผ่นดินเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางของชาวไทย (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางของชาวต่างประเทศ (ข้อ 2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศที่หลากหลาย (ข้อ 3) มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศที่หลากหลาย (ข้อ 4) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.82 ข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย สะดวก และรวดเร็ว (ข้อ 5) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.88 และข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (ข้อ 6) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ศิลป์แผ่นดิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 โดยให้ความเห็นว่างานศิลป์แผ่นดิน
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทย (ข้อ 1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.54 
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวต่างประเทศ (ข้อ 2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.28 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศที่หลากหลาย (ข้อ 3) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศที่หลากหลาย (ข้อ 4) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.52 ข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย สะดวก และรวดเร็ว (ข้อ 5) มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.58 และข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ข้อ 6) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 

สรุปค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิด
เห็นต่องานศิลป์แผ่นดินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมี
ความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดินอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.68 

3.5.3 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน 
ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
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ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนร้อยละของความคิดเห็นต่อวิธีที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ระดับประเทศ 
 

ข้อความ 
ร้อยละ 

นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศ 

- ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม 16 16 
- ขอความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 16 
- ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ 6 4 
- ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ 0 2 
- ขอความร่วมมือส่วนราชการอ่ืนๆ 0 0 
- ขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 10 
- ขอความร่วมมือสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ 0 0 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 8 4 
- วิทยุ/โทรทัศน์ 14 10 
- หนังสือน าเที่ยว 4 14 
- หนังสือพิมพ์ 0 0 
- นิตยสาร/วารสาร/บทความ 2 4 
- อินเทอร์เน็ต 14 10 
- โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ฯ 14 4 
- ป้าย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์   4 0 
- จัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญๆ 2 2 
- การบอกเล่า 2 4 
- อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์
แผ่นดิน ในระดับประเทศ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่าการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จัก ใน
ระดับประเทศนั้น ควรขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 16 วิทยุ/โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 14 เท่ากัน ขณะที่การขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คิดเป็นร้อยละ 12 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8 ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6 หนังสือ
น าเที่ยว ป้าย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 4 เท่ากัน ขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย นิตยสาร/วารสาร/บทความ จัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญๆ และการบอกเล่า คิดเป็น
ร้อยละ 2 เท่ากัน ส าหรับการขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือส่วนราชการ
อ่ืนๆ การขอความร่วมมือสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ หนังสือพิมพ์ และอ่ืนๆ ไม่ปรากฏข้อมูลความเห็น 



29 

 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความเห็นว่าการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่
รู้จักในระดับประเทศนั้น ควรขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา คิดเป็นร้อยละ 16 เท่ากัน หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14 ขอความร่วมมือการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย วิทยุ/โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 10  เท่ากัน ขอความร่วมมือ
กระทรวงการต่างประเทศ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ นิตยสาร/วารสาร/บทความ 
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ และการบอกเล่า คิดเป็นร้อยละ 4 เท่ากัน ขอความร่วมมือกรม
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญๆ คิดเป็นร้อยละ 2 เท่ากัน ส าหรับการขอความ
ร่วมมือส่วนราชการอ่ืนๆ การขอความร่วมมือสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ หนังสือพิมพ์ ป้าย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ไม่ปรากฏข้อมูลความเห็น 

 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนร้อยละของความคิดเห็นต่อวิธีที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ระดับสากล 
 

ข้อความ 
ร้อยละ 

นักทอ่งเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศ 

- ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม 16 10 
- ขอความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 4 
- ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ 10 10 
- ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ 0 4 
- ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต 10 0 
- ขอความร่วมมือสถานกงสุล 2 0 
- ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ของไทยใน

ต่างประเทศ 
2 0 

- ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการของต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

2 2 

- ขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 2 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 8 4 
- วิทยุ/โทรทัศน์ 0 8 
- หนงัสือน าเที่ยว 12 14 
- นิตยสาร/วารสาร/บทความ 2 4 
- อินเทอร์เน็ต 16 28 
- โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ฯ 16 8 
- การบอกเล่า 2 2 
- อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์
แผ่นดิน ในระดับสากล ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่าการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับสากลนั้น ควรขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย เช่น 
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอรฯ์ คิดเป็นร้อยละ16 เท่ากัน หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 12 ขอความร่วมมือจาก
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต คิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8 ขอความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คิดเป็น
ร้อยละ 6 ขอความร่วมมือสถานกงสุล ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ของไทยในต่างประเทศ 
ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นิตยสาร/วารสาร/บทความ และการบอกเล่า คิดเป็นร้อยละ 2 เท่ากัน 
ส าหรับการขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และอ่ืนๆ ไม่ปรากฏข้อมูลความเห็น 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความเห็นว่าการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่
รู้จักในระดับสากลนั้น ควรเลือกใช้อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 28 หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14 
ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน วิทยุ/
โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 8 เท่ากัน ขอความร่วมมือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ
นิตยสาร/วารสาร/บทความ คิดเป็นร้อยละ 4 เท่ากัน ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบอกเล่า คิดเป็น 
ร้อยละ 2 เท่ากัน และไม่ปรากฏข้อมูลความเห็น ได้แก่ ขอความร่วมมือสถานกงสุล สถาน
เอกอัครราชทูต การขอความร่วมมือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ของไทยในต่างประเทศ และอ่ืนๆ 

3.5.4 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ไม่ปรากฏผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษา เรื่อง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานศิลป์แผ่นดิน ศึกษาวิธีการเผยแพร่ 
พระราชกรณียกิจ และแนวทางในการพัฒนางานเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 50 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเฉพาะที่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 50 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม
ภาษาไทย ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และแบบสอบถามภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีต่องาน  
ศิลป์แผ่นดิน วิธีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเข้าใจงานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ

มาก ( x  = 0.73, S.D. = 0.44) โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเข้าใจมากที่สุด คือ ทราบว่างานฝีมือ
ที่จัดแสดงเป็นผลงานของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.84 มี
ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ทราบว่ามีการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม และทราบ
วัตถุประสงค์ของงานศิลป์แผ่นดิน มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.68  

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความเข้าใจงานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับปานกลาง ( x  = 0.61, S.D. = 0.47) โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความเข้าใจมากที่สุด 
คือ ทราบวัตถุประสงค์ของงานศิลป์แผ่นดิน มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.86 มีความเข้าใจ
น้อยที่สุด คือ ทราบว่ามีการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ก่อนที่จะมาเข้าชม และทราบว่างานฝีมือที่จัดแสดง
เป็นผลงานของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.50  

จะเห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเข้าใจว่าผลงานที่จัดแสดงเป็นของหน่วยงาน
ใด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงเป็นอันดับหนึ่ง แต่มีความเข้าใจน้อยที่สุดในเรื่องงานและวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็จะพบว่าความเข้าใจดังกล่าวเป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวชาวไทย และข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ แบบสอบถามนี้ ได้ท า
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การส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้เข้าชมงานแล้ว แต่จากข้อมูลกลับพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในงานศิลป์แผ่นดินโดยเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 75 ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจะต้องปรับปรุงตัวสื่อ และสารที่จะประชาสัมพันธ์ภายในงานให้มีความเด่นชัดและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะนี้ยังไม่มีป้ายหรือจุดแสดงข้อมูลที่เป็นส่วนกลางให้แก่นักท่องเที่ยว
ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดิน โดยอาจจะติดตั้งบริเวณทางขึ้นองค์พระที่นั่ง หรือจุดที่
นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสกับข้อมูลมากที่สุด หรืออาจจะใช้สื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ขนาดสั้นฉายให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนเข้าชมงาน  

4.1.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีพฤติกรรมที่ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมากที่สุด  

คิดเป็น ร้อยละ 68 รองลงมา คือ ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืนบริเวณนี้ 
คิดเป็น ร้อยละ 16 และไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่เป็นโปรแกรมของกรุ๊ปทัวร์ และอ่ืนๆ 
คิดเป็น ร้อยละ 6 เท่ากัน ตามล าดับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีพฤติกรรมที่ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา คือ ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืน
บริเวณนี้ คิดเป็นร้อยละ 16 และไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้ คิด
เป็น ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในการเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมีความตั้งใจมาเข้าชมงานโดยเฉพาะ และมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ในขณะที่เหตุผล
ที่ไม่ได้ตั้งใจมาเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน แต่มาเที่ยวสถานที่อ่ืนบริเวณนี้ อยู่ในล าดับรองลงมาซึ่งปรากฏ
ทั้งในข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดินเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชม เพราะตั้งอยู่
ในพ้ืนที่พระราชวังดุสิต ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น พระที่นั่ง 
วิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เป็นต้น ดังนั้น การสร้างความโดดเด่นให้งานศิลป์แผ่นดินเป็น
จุดส าคัญ (Landmark) ในพ้ืนที่บริเวณนี้ อาจส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวจร (walk in) เพ่ิมมากขึ้น 

4.1.3 แหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดิน (3 อันดับแรก) 
แหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมากที่สุด คือ 

การบอกเล่า คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ วิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22 และอินเทอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

แหล่งข้อมูลที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินมาก
ที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 28 การบอก
เล่าและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14 เท่ากัน ตามล าดับ 

นักท่องเทีย่วชาวไทยตัดสินใจเข้าชมงานจากข้อมูลการบอกเล่ามากที่สุด ซึ่งอาจจะ
มาจากความประทับใจ หรือประสบการณ์ของผู้ที่เคยเข้าชมงานแล้วน าไปแนะน าต่อๆ กัน ส าหรับ
ประเภทของสื่ออ่ืนนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะบริโภคข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเลือกใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และหนังสือน าเที่ยว
เป็นส าคัญ แต่การบอกเล่าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ชาวต่างชาติตัดสินใจมาเข้าชมงาน อนุมานได้ว่า 
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การสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงานจะเป็นแหล่งข้อมูลการเผยแพร่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิด
จากกระบวนการบอกเล่าปากต่อปาก และในอีกแนวทางหนึ่งควรให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต เพราะสื่อชนิดนี้ เป็นทั้งสื่อประเภทที่องค์การควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ในตัวเดียวกัน 
รวมทั้งมีความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น การเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือ
เผยแพร่ในระดับสากลจึงสามารถท าได้โดยไม่ต้องใช้วิธีทางการทูตสาธารณะผ่านระบบราชการ  

4.1.4 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่องานศิลป์แผ่นดิน ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน

ระดับมาก ( x  = 4.40, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความคิดเห็นต่อด้านคุณค่าของพระท่ีนั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) มากที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.81, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( x  = 4.68, S.D. = 0.55) และน้อยที่สุดคือ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.98) 

ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของ
งานศิลป์แผ่นดินมากที่สุดคือ ควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.80 และน้อยที่สุดคือ เข้าใจหลักการของศิลปาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42  

ด้านคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดิน) นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของพระท่ีนั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดิน) มากที่สุดคือ 
ควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.86 และน้อยที่สุดคือ มี
คุณค่าและความส าคัญระดับชาติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.74  

ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความ
คิดเห็นต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดินมากที่สุดคือ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาว
ไทย และข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 
และน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศที่หลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70  

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดินในภาพรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.68, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) มากที่สุด มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28, S.D. = 0.70) และน้อยที่สุดคือ ด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.52, S.D. = 0.91) 

ด้านคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อ
คุณค่าของงานศิลป์แผ่นดินมากที่สุดคือ มีคุณค่าระดับชาติและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
และเป็นงานศิลป์ที่ควรมาเยี่ยมชม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และน้อยที่สุดคือ 
เข้าใจหลักการของศิลปาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14  

ด้านคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงานศิลป์แผ่นดิน) นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) มากที่สุดคือ มี



34 

 

ความสง่างามและเหมาะสมกับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 
และน้อยที่สุดคือ ควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 

ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดิน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มี
ความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดินมากที่สุดคือ ข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 และน้อยที่สุด คือ เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.28  

กล่าวโดยสรุป นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดินในภาพรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่องานศิลป์แผ่นดินใน
ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นตรงกัน โดยให้ความส าคัญในเรื่องของคุณค่าของพระที่นั่ง 
อนันตสมาคม (สถานที่จัดงาน) เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คุณค่าของงานศิลป์แผ่นดิน และน้อย
ที่สุดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่างานศิลป์แผ่นดิน และพระที่นั่งอนันตสมาคม มี
คุณค่าที่ควรจะเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นว่า
งานศิลป์แผ่นดินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทย และข้อมูลที่เผยแพร่ค้นหาง่าย สะดวก 
รวดเร็ว แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นว่างานศิลป์แผ่นดิน มีคุณค่าระดับชาติ 
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นงานศิลป์ที่ควรมาเยี่ยมชม ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคมมี
ความสง่างาม เหมาะสมกับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ข้อมูลที่เผยแพร่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวต่างประเทศ 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังมีความเห็นว่า งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย และควรเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ 
สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม  

4.1.5 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินในระดับประเทศ 
(3 อันดับแรก) 

วิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ นักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกมากที่สุดคือ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาคือ วิทยุ/โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 14 เท่ากัน และขอความร่วมมือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ  

วิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ เลือกมากที่สุดคือ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
คิดเป็นร้อยละ 16 เท่ากัน รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14 และขอความร่วมมือการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยุ/โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน ตามล าดับ 

นักท่องเที่ยวเสนอแนะให้ขอความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืน เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยอาจเห็นว่างานที่จัดแสดงบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความ
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เป็นไทย เนื้องานการอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความยั่งยืน มุ่งผลระยะยาว ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้งานได้รับการเผยแพร่เป็นวงกว้าง และใช้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปรับแผน
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเร่ง
ปรับกลยุทธ์ในส่วนนี้ให้ทันต่อระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และสื่อประเภทวิทยุ/
โทรทัศน์ ก็ยังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสื่อประเภทนี้สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้
องค์การเป็นที่จดจ าของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี  

4.1.6 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อวิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินในระดับสากล 
(3 อันดับแรก) 

วิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกมากที่สุดคือ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯ 
คิดเป็นร้อยละ16 เท่ากัน รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 12 และขอความร่วมมือ
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต คิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน ตามล าดับ  

วิธีการเผยแพร่งานศิลป์แผ่นดินให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเลือกมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ หนังสือน าเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 14 และขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10 
เท่ากัน ตามล าดับ 

ส าหรับวิธีการเผยแพร่ในต่างประเทศนั้น นักท่องเที่ยวเสนอแนะให้ใช้สื่อประเภท
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด สะดวกที่สุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และ
ยังเป็นที่นิยมของคนชาติต่างๆ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ มีการเสนอให้ขอความร่วมมือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต อาจจะ
มาจากความเชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศ การเป็นพันธมิตรทางการเมือง การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างรัฐภาคี ความร่วมมือประเภทนี้เป็นการต่อยอดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นไปท่ีผลระยะกลาง และระยะยาว 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากบทสรุปของการศึกษาดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ใน
ด้านต่างๆ นั้น ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะน าไปพัฒนางานเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพ และรองรับมิติของ
งานด้านต่างประเทศ โดยการปรับยุทธศาสตร์การบริหารให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่งานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และบูรณา
การแผนงานเผยแพร่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบ กระบวนการ และประเภทสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดินในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
2) น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาวางแผนพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 

การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ และการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 
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3) ศึกษาเทคนิคของเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ว่าสื่อแตล่ะชนิดมีประโยชน์
อย่างไร เหมาะสมแก่งานหรือโอกาสใด  

4) ขอความร่วมมือส่วนราชการซึ่งมีพันธกิจที่สอดคล้องหรือสนับสนุนงานสถาบัน
สิริกิติ์ ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจงานศิลป์แผ่นดิน 

5) ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเผยแพร่
ดังกล่าวนี้ อาจกระท าได้โดยการขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 

6) สร้างพ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ในกิจการระหว่างประเทศ เช่น ประสานไปยัง
ส่วนราชการอ่ืนๆ ว่า กรณีที่มีการจัดประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศไทย หรือที่ส่วนราชการของ
ไทยเป็นเจ้าภาพ สามารถขอความร่วมมือในการเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินได้ ซึ่งท าให้เป็นความร่วมมือ
แบบถาวร 

7) ร่วมจัดกิจกรรมกับส่วนราชการไทยในต่างประเทศเนื่องในโอกาสส าคัญๆ เช่น 
เทศกาลสงกรานต์ของไทยในต่างประเทศ เป็นต้น อาจจะเป็นในลักษณะของการส่งข่าวสาร ไป
ประชาสัมพันธ์พร้อมกับของที่ระลึก 

8) มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย มากกว่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ (ยกเว้นหนังสือน าเที่ยว) ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปภาพที่ให้อารมณ์
ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริง 

9) จัดสถานที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของงานศิลป์แผ่นดินเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
ข้อมูลก่อนเข้าชมงาน 

10) จัดสถานที่มุมใดมุมหนึ่งภายในงาน ส าหรับให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพลง
โซเชียลมีเดียได้ เพราะกระแสการถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้
เป็นอย่างดี และเป็นการกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ซึ่งในปัจจุบันไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในงาน) 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และ

เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ของแต่ละปี เพ่ือการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

2) ปฏิบัติตามกระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยการส ารวจองค์การด้วยค าถาม
ดังต่อไปนี้ “องค์การของเรามีปัญหาอะไรบ้าง”จากนั้นวางแผนที่จะก าหนดกิจกรรมหรือวางกลยุทธ์
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและตรวจสอบว่า “เราจะท าอะไรลงไปได้บ้าง” โดยเลือกการสื่อสารเป็น
ขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ ใช้สื่อและกิจกรรมเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์การ
ต้องพิจารณาว่า “เราท าอะไรและท าไปท าไม” ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือมุ่ง
ตรวจสอบว่าการประชาสัมพันธ์ที่ได้กระท าไปนั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด 
เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานว่า “เราด าเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง” 

3) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นไปที่รูปแบบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ
โซเชียลมีเดีย พัฒนาสื่อด้านนี้ให้เป็นสื่อกระแสหลักขององค์การ ซึ่งอาจจะด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา หรืออาจจะศึกษาจากหน่วยงานอื่นที่ประสบความส าเร็จ 
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4) เปิดพ้ืนที่การเผยแพร่ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดกิจกรรม Open 
House โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นเอกอัครราชทูต กงสุล ทูตพาณิชย์ ทูตทหาร หรือ
หน่วยงานที่มีพันธกิจกับต่างประเทศ หรือรับหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

5) ประชาสัมพันธ์แบบคู่ขนาน หมายถึง มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทั้งงานศิลป์
แผ่นดิน และพระที่นั่งอนันตสมาคมไปพร้อมๆ กัน เพราะจากการส ารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในคุณค่าของพระที่นั่งอนันตสมาคมมากกว่างานศิลป์
แผ่นดิน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายขององค์การว่า ต้องประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้
ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลป์แผ่นดินเพ่ิมมากข้ึน 

6) ปรับแผนการท างานเชิงบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืน
อย่างจริงจัง ด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นการท า MOU ร่วมกัน หรือจัด
กิจกรรมพิเศษร่วมกัน (เช่น ออกงานวัฒนธรรมสงกรานต์ ปีใหม่)  

7) สร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในส่วนนี้ต้องสร้างสื่อที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีใจความกระชับ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน วีดิทัศน์สรุป
งานศิลป์แผ่นดิน และจัดสถานที่ฉายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนเข้าชมงาน  
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