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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการใชเครื่องมือเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจถึง

กระบวนการประกอบสรางความหมายของภาพถายเชิงประวัติศาสตรในสวนสนุกของนักทองเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย และ 

เพื่อใหเขาใจถึงการรับรูองคประกอบทางการสรางสรรคที่มีพลังในการโนมนาวใจการแบงปนภาพเพื่อโนมนาวใจผูชม

ของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก  

ผลวิจัยพบวา นักทองเท่ียวตองการเนื้อหาท่ีนําเสนอเรื่องราวในอดีตท่ีมีความสัมพันธกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

ซึ่งเปนเนื้อหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของชาวบานทั่วไป และเปนเรื่องราวที่นําเสนอในเชิงบวกของการใชชีวิตอยาง

ความสงบสุข นอกจากนั้นแลวเนื้อหาของสื่อภาพถายมีผลกระทบตอการกําหนดพฤติกรรมตอบรับสื่อและความ

คาดหวังของนักทองเที่ยว นอกเหลือจากการจองดูกิจกรรมในพื้นที่ประวัติศาสตรแลว นักทองเที่ยวยังตองตัดสินใจใน

การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้นจากการเชื้อเชิญของตัวแสดงท่ีสื่อสารไปยังผูชมภาพถายอีกดวย 

คําสําคัญ: โครงขายญาณวิเคราะห โครงความคิด ภาพถาย สวนสนุก พ้ืนท่ีทองเท่ียวประวัติศาสตร 

 

Abstract 

This is a qualitative research using quantitative tools. To understand the process of construct 

meaning of heritage tourism photographs of Generation Y in the theme park and to understand how 

Generation Y perceived their creative elements that photographs sharing power to persuade 

audiences of theme parks.  

The research found that tourists need content that presents stories about the past which are 

related to actual events and prefer the daily life of the general people and the story offers a positive 

way of living in peace. Moreover, the content of the photographic media has an impact on the 

behavior of media response and the expectations of tourists. In addition to watching and sightseeing 

the activities in the historic area, Travelers also have to decide to participate in activities in that area 

from the invitation of the actors communicating to the audience. 
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บทนํา 

 ดวยประเทศไทยในปจจุบัน เปนประเทศที่พึ่งพารายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนหลัก การพัฒนาพื้นท่ี

ทองเท่ียวประวัติศาสตร ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีประกอบไปดวยเรื่องราวอันทรงคุณคาในอดีตท่ีพรอมจะใหนักสื่อสารไดนํา

องคประกอบเหลานั้นมาประกอบสราง (construct) เปนนวัตกรรมใหมท่ีจะชวยโนมนาวใจใหนักทองเท่ียวเขาใจ ติดใจ 

และเขามาใชบริการซ้ําดวยความประทับใจได 

 สวนสนุก (Theme Park) สถานท่ีพักผอนหยอนใจกลางแจงท่ีมีการแบงสวนในพ้ืนท่ีกิจกรรมตางๆ รวมถึงการ

จําลองกิจกรรมบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร เชน การรอนทองในยุคตื่นทอง หมูบานอันเงียบสงบในประเทศ

อังกฤษ หมูบานเกษตรกรรมในการตั้งรกรากของชาวอเมริกัน เปนตน Sun & Uysal (1994) ไดระบุถึงหนาที่ที่สําคัญ

ของสวนสนุกวา เปนพ้ืนท่ีท่ีใหนักทองเท่ียวไดหลีกหนีและสรางจินตนาการ ซ่ึงทําใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียว

จะตั้งเปาหมายในการเท่ียว ซ่ึงจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

 ภาพถายทองเที่ยวเปนสื่อที่มีศักยภาพในการเปนกลไกที่สามารถชี้ใหเห็นถึงแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดเดนของ

สถานที่ตางๆ โดยมีหนาท่ีสําคัญในการนําเสนอขาวสารและชักจูงใจใหผู รับสารเกิดความสนใจการเดินทางเที่ยว 

ภาพถายใหจินตนาการแกผูคนเพื่อเก็บความทรงจาที่มีคาในอดีต  ดังนั้นภาพถายจึงถูกนําไปพัฒนาคูกับการทองเที่ยว 

กิจกรรมนี้ทําใหการถายภาพกับการทองเท่ียวเปนลักษณะสําคัญในวิถีชีวิตของยุคสมัยใหม 

 การศึกษาถึงกระบวนการประกอบสรางความหมายของภาพถายเชิงประวัติศาสตรในสวนสนุกของ

นักทองเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย และการเขาใจถึงการรับรูองคประกอบทางการสรางสรรคที่มีพลังในการโนมนาวใจการ

แบงปนภาพเพ่ือโนมนาวใจผูชมของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก จึงเปนการคนหาแนวทางในการพัฒนาการสรางสรรคงาน

ภาพถายท่ีจะนํามาพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวประวัติศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อใหเขาใจถึงกระบวนการประกอบสรางความหมายของภาพถายเชิงประวัติศาสตรในสวนสนุกของ

นักทองเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย 

2. เพ่ือใหเขาใจถึงการรับรูองคประกอบทางการสรางสรรคท่ีมีพลังในการโนมนาวใจการแบงปนภาพเพ่ือโนมนาว

ใจผูชมของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก 

 

วิธีวิทยา 

โครงขายญาณวิเคราะห (The Repertory Grid เปนเครื่องมือในการศึกษาขอมูลภายในของผูชม (working 

toward the kinds of insight ออกแบบโดย George R.Kelly ซึ่งเครื่องมือนี้ไดถูกนํามาประยุกตใชเพื่อศึกษาถึง

ความตองการของผูชมรายการโทรทัศนที่มีตอเนื้อหารายการ โดย Robert R. Monaghan (1972: 38-47)  โครงขาย

ญาณวิเคราะห จะชวยใหผูผลิตสื่อสามารถเขาใกลและทําความเขาใจกับผูชมไดมากยิ่งขึ้น และใหคําตอบถึงความคิด

ภายในตัวผูชมที่แสดงออกถึงความสัมพันธทางความคิดที่มีตอผลงานสื่อที่ไดผลิตขึ้น ซึ่ง เจริญพงศ ศรีสกุล (2550) ได



นํามาประยุกตใชในการศึกษาความตองการของผูชมสื่อดีวีดีภาพยนตร ในการออกแบบเนื้อหาสวนควบและสวนขยาย

ในสื่อดีวีดีภาพยนตร และ กฤษณ ทองเลิศ (2545) ไดประยุกตใชเพื่อวิจัยทางดานสื่อสารมวลชน โดยศึกษาการผสาน

รูปแบบ การสื่อความหมาย และจินตสาระของผูรับสารเปาหมาย ที่มีตองานภาพถายกับลายลักษณอักษรที่ปรากฏใน

งานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ  

โครงขายญาณวิเคราะหเปนระบบการตรวจสอบวิธีการซึ่งบุคคลมีมุมมองตอโลก ซึ่ง Kelly ระบุวา บุคคลจะ

มองโลกผานตัวกรองและมีตัวแบบ (transparent and templets ซ่ึงเรียกวา การประกอบสราง (construct ซ่ึงเปน

สิ่งที่บุคคลสรางขึ้นและใชจัดวางสรางความหมายกับวัตถุหรือเหตุการณตางๆ ในโลกของเขา บุคคลจะใชชีวิตดวยการ

หยั ่งร ู ด วยการเชื ่อมกับอดีตเพื ่อสรางความหมายในอนาคตดวยการสรางหมวดหมู หรือประเภทของความคิด 

(categories ซ่ึงนั่นคือ การประกอบสรางความหมายท่ีนาจะเปนไปไดในความคิดของเขา  

หลักทฤษฎีของ Kelly หลักการพื้นฐานวา บุคคลจะคิดและกระทําในทิศทางที่เขาคาดวาจะเกิดขึ ้น ซ่ึง

ประกอบดวยหลักยอยท่ีเปนขอสันนิษฐาน จํานวน 11 ขอ ดังนี้  

1. Construction Corollary บุคคลคาดการณเหตุการณดวยการตีความโอกาสการเกิดซ้ําของเหตุการณนั้น 

2. Individuality Corollary บุคคลมีมุมมองตอสิ่งตางๆ ในลักษณะท่ีแตกตางกัน 

3. Organization Corollary บุคคลมีการจัดลําดับสิ่งตางๆ ท่ีเขาประกอบสรางข้ึน 

4. Dichotomy Corollary บุคคลมีการแบงลักษณะคูตรงขาม ซ่ึงเขาใชในการหาความหมาย 

5. Choice Corollary บุคคลเรียนรูตนเอง ดวยการเชื่อมโยงตนเองกับภายนอก 

6. Range Corollary วิธีท่ีบุคคลใชจัดการกับสิ่งรอบตัว จะสัมพันธตอการประยุกตใช 

7. Experience Corollary บุคคลเปลี ่ยนแปลงวิธีการจัดการกับสิ่งรอบตัว ตามสถานการณที ่เขาเห็นวา

เหมาะสม 

8. Modulation Corollary บุคคลที ่ย ืดหยุ น และเปดกวาง ยอมสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมท่ี

หลากหลายได 

9. Fragmentation Corollary บุคคลมีการจัดการตอสิ่งตางๆ ดวยวิธีที่แตกตางกัน ถึงแมบุคคลอื่นอาจจะไม

เห็นจุดเชื่อมโยงหรือเหตุผลสนับสนุนใดๆ 

10. Commonality Corollary ยิ ่งการตีความของบุคคลมีความคลายคลึงกันมากเทาใด ยอมมีความคิด

สัมพันธเปนทิศทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน 

11. Social Corollary บุคคลท่ีมองโลกจากมุมมองของบุคคลอ่ืนไดมาก ทําใหบุคคลนั้นสามารถสื่อสารไดมาก

ยิ่งข้ึน 

จากหลักพื้นฐานที่วา มนุษยคิดและกระทําสิ่งที่สอดคลองกับการคาดการณที่จะเกิดขึ้น ก็จะเกิดแนวโนม

พฤติกรรมที่จะตามมา หลักการนี้จึงเปนการยอมรับคานิยมสวนบุคคล ซึ่งเปนการมีทางเลือกของการสรางสรรค เปน

การรับฟงมุมมองของบุคคล ท่ีมีความแตกตาง และมีความเปนไปไดเสมอ 

 



ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการใชเครื่องมือเชิงปริมาณ ผูวิจัยได ประยุกตใช ตารางกรอง

การรับรู (The Repertory Grid ในการศึกษาองคประกอบของเนื้อหาในภาพถาย ที่ใชในการแบงปนภาพถายเชิง

ประวัติศาสตร เพื ่อชักชวนใหทองเที ่ยวสวนสนุกของนักทองเที ่ยวเจเนอเรชั ่นวาย ตามแนวทางของ Robert 

R.Mognahan ซ่ึงไดกลาวถึง Repetory Grid ในการนํามาประยุกตใชกับงานสื่อสารมวลชนวาสามารถใชเปนเครื่องมือ

ในการศึกษาผู ร ับสาร เพื ่อใหทราบถึงความตองการเนื ้อหาของสื ่อที ่ผู ร ับสารตองการ ทําใหผู ผลิตสื ่อรูจ ักกับ

กลุมเปาหมายของตัวเองไดดีข้ึน ซ่ึงสื่อจะนําผลท่ีไดไปพัฒนาประสิทธิภาพทางการสื่อสารไดดีข้ึน  

 

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

เนื ่องจากการศึกษาครั ้งนี ้ มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษากระบวนการสรางความหมาย และเนื ้อหาที ่เปน

องคประกอบของการสรางสรรคภาพถายเชิงประวัติศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดสังเกตเห็นทิศทางในปจจุบันของสวนสนุก 

(Theme Park ท่ีมีการจัดสวนการแสดงพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร จะใชนักแสดงแตงกายเปนบุคคลในยุคสมัยนั้นๆ เพ่ือ

ทํากิจกรรมตางๆ กันในแตละยุคท่ีตองการนําเสนอ โดยอิงขอมูลบางสวนจากเหตุการณประวัติศาสตร และมีการชักจูง

ใหนักทองเท่ียวเขาไปมีสวนรวมเขาไป “เลน” กับกิจกรรมในพ้ืนท่ีประวัติศาสตรนั้นๆ อีกดวย  

 

แหลงขอมูล  

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้ จําแนกได 2 แหลง คือ 

1. ภาพถายพ้ืนท่ีประวัติศาสตรจากเว็บไซตของสวนสนุก โดยมีเกณฑในการคัดเลือกท่ีสําคัญ คือ  

(1) เปนภาพท่ีถายจากสวนสนุกในสวนแสดงพ้ืนท่ีประวัติศาสตร  

(2) เปนภาพถายที ่ถ ูกเผยแพรในเว ็บไซตทางการ (Official Site) ของแหลงทองเที ่ยว หรือ 

แหลงขอมูลการทองเท่ียว  

(3) ภาพถายมีเนื้อหารําลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณท่ีบอกเลาถึงพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร  

(4) ภาพถายท้ัง 7 ภาพนั้น เม่ือแบงปน (share) ทางเว็บไซตมีประสิทธิภาพในการโนมนาวใจผูอ่ืนได 

2. ขอมูลประเภทบุคคล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑสําคัญในการสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอมูลโครงขายญาณวิเคราะห 

รวมจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด 3 คน โดยมีเกณฑท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) เปนบุคคลที่อยูในกลุมเจเนอเรชั่นวาย (เกิดในป พ.ศ.2523-2540 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาขอมูลทองเท่ียวไดเปนอยางดี มีความคิดสรางสรรค มองโลกใน

แงดี แตมีความอดทนตํ่า เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการบริโภคไดงายและบอยครั้ง (William & 

Neil, 2000: 7-8  

(2) มีรายไดประจําเกิน 15,000 บาทตอเดือน 

(3) เคยทองเท่ียวสวนสนุกในตางประเทศ อยางนอย 1 ครั้ง 



ข้ันตอนในการสัมภาษณดวยเครื่องมือโครงขายญาณวิเคราะห 

มีข้ันตอนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยจึงคัดเลือกภาพถายที่แสดงถึงพื้นที่ประวัติศาสตรจากสื่อเว็บไซต จํานวน 7 ภาพ ตาม

แนวคิดของ Monaghan และ นําภาพถายทั้ง 7 ภาพ มาลงรหัสโดยใชสัญลักษณเปนอักษร A ถึง G กํากับงานแตละ

ภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตารางรหัสกํากับงานภาพถายและรายละเอียดท้ัง 7 ภาพ 

รหัสภาพ ภาพ รายละเอียด 

A 

 

ภาพถายเด็กชายและครอบครัวกําลังรอนหาทองดวย

อ ุปกรณพ ื ้นบ านในล ําธารของรอร ิสว ัลเลย (Rauris 

Valley) บนเทือกเขาแอลป ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองคําใน

อดีตของประเทศออสเตรีย 

B 

 

ภาพถายหญงิสาวกําลังนําเสนออาหารสําหรับรับประทาน

งานเลี ้ยงรูปแบบคาวบอยตะวันตก ในสวนสนุก ดอลลี

พารค ในรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

C 

 

ภาพถายหมูของนักแสดงกําลังยิ้มแยมกับกลอง ซึ่งแตง

กายเป นชาวเม ืองในเม ืองจ ํ าลองซ ัลเวอเรนฮ ิลส  

(Sovereign Hill) ซึ ่งเปนเหมืองทองในเมืองบารารัต รัฐ

วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ในศตวรรษท่ี 19 

D 

 

ภาพถายนักแสดงที่แตงกายเปนชาวเมืองภายในหมูบาน

จําลองของศตวรรษที่ 18 ภายในพิพิธภัณฑมีชีวิตแบลค

คันทรี (Black Country Living Museum) เมืองเบอรมิ

งแฮม ประเทศอังกฤษ 

E 

 

ภาพถายนักแสดงที่แสดงการใชชีวิตหมูบานเกษตรกรใน

พิพ ิธภ ัณฑประว ัต ิศาสตร ม ีช ีว ิตน ิวอ ิงแลนด (New 

England Living History Museums ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา 



รหัสภาพ ภาพ รายละเอียด 

F 

 

ภาพถายนักแสดงที่แสดงการรอนทองในยุคตื่นทองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งเปนภาพถายที ่ใชประกอบ

เว็บไซตเจอรีโกลด แหลงขอมูลเหมือนทองและเรื่องราว

ของนักเสี่ยงโชคในอดีต 

G 

 

ภาพถายนักแสดงแตงกายชุดทหารฝายสหภาพ (Union 

Army) ในยุคสงครามกลางเมืองอเมริกา ในการแสดง

ร ําล ึกเหต ุการณ  ณ พ ิพ ิธภ ัณฑ ร ันโชคาม ูลอส รัฐ

แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยจัดกลุมภาพชุด 3 ภาพ โดยการเลือกภาพนี้จะเปนการสุมเลือกโดยอิสระ ซึ่ง Monaghan 

สรุปวา เปนการเลือกโดยไมมีรูปแบบ แตจะทําในแตละครั้งใหแตกตางกันไปในการสอบถามโครงความคิด ผูวิจัยจึง

เลือกทั้งหมด 7 รูปแบบ ตามจํานวน 7 โครงความคิด (construct) ที่ตองการสัมภาษณ คือ (1) A, B, C   (2) D, E, F   

(3) G, A, D   (4) B, F, G   (5) A, D, G   (6) C, F, D   (7) E, B, C 

ในการคนหาแตละโครงความคิด ผูวิจัยเปดภาพท้ัง 3 ภาพใหผูใหสัมภาษณดู แลวใหเปรียบเทียบงานท้ัง 3 ชิ้น 

ที ่มีองคประกอบเชิงสรางสรรคใดท่ีมีลักษณะเดนในภาพ โดยมีกรอบคําถามคือ (1  ประเด็นอะไรที ่พบไดวามี

ลักษณะรวมเหมือนกันในภาพถาย 2 ภาพ โดยไมพบประเด็นนั้นในภาพท่ี 3 และ (2  ภาพท่ี 3 นั้นมีความแตกตางจาก

ลักษณะรวมในประเด็นดังกลาวของท้ัง 2 ภาพอยางไร  

ซึ่งคําตอบนั้นจะเปนโครงความคิดที่ผูวิจัยจะนํามาระบุความเหมือน (construct และ ความตาง (contrast 

ที่เปนขั้วตรงขามทางความคิด  ยกตัวอยางเชน ภาพรหัสอักษร A และ B มีลักษณะความเหมือน คือ ผูใหสัมภาษณ

“แสดงออกถึงความเปนปจจุบัน” ในภาพ และ และภาพรหัสอักษร C มีความตาง คือ “แสดงออกถึงความเปนอดีต” 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัย ใหผูใหสัมภาษณเรียงลําดับงานท้ัง 7 ตามประเด็นโครงความคิดท่ีสรางข้ึน มาจัดเรียงลําดับ

คะแนน 1-7 โดยใหงานที่มีลักษณะคูเหมือนมากที่สุดให 1 คะแนน “แสดงออกถึงความเปนอดีตสูง” และไลลําดับไป

จนถึงงานท่ี 7 “แสดงออกถึงความเปนอดีตตํ่า” หลังจากนั้นใหผูใหสัมภาษณทบทวนหรือใหเปลี่ยนลําดับได แลวจึงให

ยืนยันคําตอบ  

ขั้นตอนที่ 4 ผู วิจัย นําขอมูลที่ได มาบันทึกขอมูลลงในตาราง โดยกรอกตัวอักษรที่ใชแทนแตละภาพลง

ตามลําดับ A ถึง G โดยมีตัวเลข 1 ถึง 7 แสดงลําดับคะแนนจากข้ันตอนท่ี 3 

 

 



ตารางท่ี 2 ตารางบันทึกขอมูลตัวอักษรตามลําดับคะแนน 

1 A, B, C แสดงออกถึงความเปนอดีตสูง E  G F C* D B A แสดงออกถึงความเปนอดีตตํ่า 

2 D, E, F การบุกเบิกเพื่อตั้งรกรากและสราง

ชีวิต 

F* G A E C B D การตั้งรกรากท่ีมีความมั่นคงแลว 

3 G, A, D          

4 B, F, G          

5 A, D, G          

6 C, F, D          

7 E, B, C          

8  ภาพที ่คาดวาแบงปนภาพแลวจะ

โนมนาวใจไดสูง 

       ภาพที ่คาดวาแบงปนภาพแลวจะ

โนมนาวใจไดตํ่า 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * หมายถึงภาพท่ีเปนคูความเหมือน 

เคร่ืองหมาย _ หมายถึงภาพท่ีเปนความแตกตาง 

 

 หลังจากนั้นจะนํามาจัดลําดับในรูปแบบคะแนนตามโครงความคิด โดยมีขอมูลในแนวนอนเปนลําดับภาพ A-G 

และนําขอมูลจากตารางท่ี 2 บันทึกเปนตัวเลขของคาคะแนน 1-7 ในแตละภาพ 

 

ตารางท่ี 3 ตัวอยางการกรอกขอมูลตารางโครงขายญาณวิเคราะห 

         ความเหมือน (construct                 A     B    C    D     E     F     G ความตาง (contrast  

1 แสดงออกถึงความเปนอดีตสูง 7 6 4* 5 1 3 2 แสดงออกถึงความเปนอดีตตํ่า 

2 การบุกเบิกเพ่ือตั้งรกรากและสรางชีวิต 3 6 5 7 4 1* 2 การตั้งรกรากท่ีมีความมั่นคงแลว 

3          

4          

5          

6          

7          

8 ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดสูง 

       ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนม

นาวใจไดตํ่า 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * หมายถึงภาพท่ีเปนคูความเหมือน 

เคร่ืองหมาย _ หมายถึงภาพท่ีเปนความแตกตาง 

 

ข้ันตอนท่ี 5 ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3 ถึง 5 จนครบ 7 ครั้ง ไดครบตามจํานวน 7 โครงความคิด 



ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ไดบันทึกขอมูลลงตารางจนครบ 7 โครงความคิด ผูวิจัยจะขอเพิ่มอีก 1 โครงความคิด 

โดยใหผูใหสัมภาษณเรียงลําดับงานที่เขาคิดวาเปน “ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจไดสูง” ไปสู “ภาพท่ี

คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจไดตํ่า” แลวบันทึกคะแนนลงในโครงความคิดท่ี 8 

ข้ันตอนท่ี 7 เปรียบเทียบหาความสอดคลองของคูโครงความคิด โดยคํานวณจากคาสหสัมพันธ ของแตละโครง

ความคิด ดวยการคํานวณผลรวมของผลตางยกกําลังสองของแตละคูโครงความคิด (ΣEd2) ตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

 

 7 6 4 5 1 3 2  

 3 6 5 7 4 1 2  

คาความตาง = 4 0 1 2 3 2 0  

คาความตางยกกําลังสอง = 16 0 1 4 9 4 0 =     34 

ผลรวมท้ังหมด 

    

และนําไปเทียบกับตาราง 7 สหสัมพันธโครงความคิด (Relationship Table of Seven Element Grid) โดย 

Monaghan (1972:44)  โดยผลรวมจํานวน 34 จะไดคาสหสัมพันธ r=.39 แสดงวา คูโครงความคิดสองโครงนี ้ มี

ความสัมพันธระดับตํ่า (moderate) ซ่ึงไมสามารถยอมรับได 

หลังจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบหาความสอดคลองของแตละคูโครงความคิดใหครบทุกโครงความคิด ดังนี้ 
1-2 ____ 

1-3 ____ 2-3 ____ 

1-4 ____  2-4 ____ 3-4 ____ 

1-5 ____ 2-5 ____ 3-5 ____ 4-5 ____ 

1-6 ____ 2-6 ____ 3-6 ____ 4-6 ____ 5-6 ____ 

1-7 ____ 2-7 ____ 3-7 ____ 4-7 ____ 5-7 ____ 6-7 ____ 

1-8 ____ 2-8 ____ 3-8 ____ 4-8 ____ 5-8 ____ 6-8 ____ 7-8 ____ 

 

การเปรียบเทียบนี้เพื่อหาคาสหสัมพันธระหวางโครงความคิด เนนคาสหสัมพันธระหวางคูโครงความคิดที่ 8 

(ภาพท่ีคาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจไดสูง กับคูอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาวา โครงความคิดใดท่ีมีความสัมพันธกับงาน

ท่ีสรางการโนมนาวใจไดสูง 

 

ข้ันตอนท่ี 8 ผูวิจัยแปลผลจากคาสหสัมพันธ โดยอิงจากคาสหสัมพันธท่ี Monaghan เห็นวามีความสัมพันธกัน

ระหวางโครงความคิดแตละคูนั้น มี 3 ระดับท่ียอมรับได คือ  

1. ความสัมพันธระดับปานกลาง (marked  คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง .43 ถึง .57 

2. ความสัมพันธระดับสูง (strong คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง .61 ถึง .79 

3. ความสัมพันธระดับสูงมาก (very high คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง .82 ถึง 1.00 



 

การสรุปขอมูล  

ผูวิจัยนําโครงความคิดที่มีคาสหสัมพันธตั้งแตระดับปานกลาง (marked ถึงระดับสูงมาก (very high) ซึ่งเปน

ระดับที่ Monaghan ยอมรับ มาจัดกลุมเปนองคประกอบในแงมุมตางๆ (facet  ที่จะนําไปประยุกตใชสรางสรรค

ภาพถายสําหรับแบงปนเพ่ือชักชวนใหทองเท่ียวสวนสนุกไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดพบและแปลผลขอมูล ดังตอไปนี้ 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 คุณเจตนจันทร เกิดสุข 

 

ตารางท่ี 4 ตารางโครงขายญาณวิเคราะห ของ คุณเจตนจันทร เกิดสุข 

           ความเหมือน (construct)              A      B     C      D      E      F      G  ความตาง (contrast) 

1 แสดงออกถึงความเปนอดีตสูง 7 6 4* 5 1 3 2 แสดงออกถึงความเปนอดีตตํ่า 

2 การบุกเบิกเพ่ือตั้งรกรากและสรางชีวิต 3 6 5 7 4 1* 2 การตั้งรกรากท่ีมีความมั่นคงแลว 

3 ความสงบสุข 5 2 4 1 3 6 7* สภาวะสงคราม 

4 กิจกรรมสวนบุคคล 5 2 4 6 3 1 7* กิจกรรมเพ่ือสวนรวม 

5 โนมนาวใจกลุมเปาหมายผูใหญ 7* 2 4 5 6 1 3 โนมนาวใจกลุมเปาหมายเด็ก 

6 การเท่ียวชมแบบไมมีการเขาไปมีสวนรวม 6 4 2 1 3 7* 5 การมีสวนรวม 

7 มีความเปนเมือง 7 4 2 1 5* 6 3 มีความเปนชนบท 

8 ภาพท่ีคาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดสูง 

5 4 6 1 2 7 3 ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาว

ใจไดตํ่า 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * หมายถึงภาพท่ีเปนคูความเหมือน 

เคร่ืองหมาย _ หมายถึงภาพท่ีเปนความแตกตาง 

 

 องคประกอบเชิงสรางสรรคที่มีสหสัมพันธกับ โครงความคิดที่ 8 “พลังในการแบงปนภาพเพื่อโนมนาวใจผูชม

ของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก (Theme Park)” ของ คุณเจตนจันทร เกิดสุข มีดังตอไปนี้ 

โครงความคิดที่ 2 “การบุกเบิกเพื่อตั้งรกรากและสรางชีวิต” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .54 ซึ่งแปลผลไดวา มี

ความสัมพันธในระดับปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที่ 3 “ความสงบสุข” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .54 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับปาน

กลาง (marked) 

โครงความคิดท่ี 4 “กิจกรรมสวนบุคคล” มีคาสหสัมพันธท่ีระดับ .54 ซ่ึงแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที ่ 5 “โนมนาวใจกลุ มเปาหมายผู ใหญ” มีคาสหสัมพันธที ่ระดับ .43 ซึ ่งแปลผลไดวา มี

ความสัมพันธในระดับปานกลาง (marked) 



โครงความคิดที่ 6 “การเที่ยวแบบไมมีการเขาไปมีสวนรวม” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .61 ซึ่งแปลผลไดวา มี

ความสัมพันธในระดับสูง (strong) 

โครงความคิดท่ี 7 “ความเปนเมือง” มีคาสหสัมพันธท่ีระดับ .44 ซ่ึงแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับปาน

กลาง (marked) 

จากความสัมพันธของโครงความคิด จากการสัมภาษณ คุณเจตนจันทร เกิดสุข ดวยเครื่องมือ Repertory 

Grid โครงความคิดท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคงานภาพถายท่ีมีพลังในการแบงปนเพ่ือโนมนาวใจ จึงมี

ดังนี้ 

1. ลักษณะเนื้อหาสําหรับนักทองเที่ยวที่เปนผูจองดูการแสดง โดยไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการเลนใน

พ้ืนท่ีการแสดงใน Theme Park 

2. ลักษณะเนื้อหาท่ีมีลักษณะผจญภัย ซ่ึงสรางจินตนาการเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนของบุคคลในเหตุการณ    

ผูวิจัยพบวา ความตองการลักษณะเนื้อหาดังกลาว มีความสอดคลองกับขอสันนิษฐานข้ันตนของ Kelly ในเรื่อง 

Construction Corollary ซึ่งอธิบายถึงการที่ บุคคลคาดการณตอเหตุการณจากการตีความโอกาสการเกิดซํ้าของ

เหตุการณนั้นๆ เห็นไดจากการท่ีคุณเจตนจันทร มีความตองการชมการแสดงท่ีมีลักษณะเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําซ้ําๆ 

ในสวนสนุก (Theme Park) ตางๆ 

 ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 คุณสมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

 
ตารางท่ี 5 ตารางโครงขายญาณวิเคราะห ของ คุณสมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

           ความเหมือน (construct)            A      B     C       D      E      F       G  ความตาง (contrast) 

1 เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 2 3 7* 6 4 1 5 เหตุการณสมมุติท่ีถูกสรางข้ึน 

2 การใชชีวิตประจําวัน 3 7 5 1 2 6* 4 การทํามาหากิน หาเลี้ยงอาชีพ 

3 หนาท่ีท่ีถูกบังคับใหทํา 4 2 5 7* 6 3 1 ความเปนอิสระ 

4 พลเรือน 1 4 6 2 5 3 7* จนท.รัฐ 

5 กิจกรรมระดับสังคม 5* 6 2 1 4 7 3 กิจกรรมระดับครอบครัว 

6 งานกิจกรรมสังคม 5 6 1 2 3 7* 4 งานกิจกรรมสวนตัว 

7 ความสุขท่ีไดมีกิจกรรมรวมกับคนอ่ืน 2 4 1 3 5* 6 7 ความเปลาเปลี่ยว โดดเดี่ยว 

8 ภาพท่ีคาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดสูง 

3 6 2 1 4 5 7 ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดตํ่า 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * หมายถึงภาพท่ีเปนคูความเหมือน 

เคร่ืองหมาย _ หมายถึงภาพท่ีเปนความแตกตาง 

 

 องคประกอบเชิงสรางสรรคที่มีสหสัมพันธกับ โครงความคิดที่ 8 “พลังในการแบงปนภาพเพื่อโนมนาวใจผูชม

ของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก (Theme Park)” ของ คุณคุณสมเกียรติ ศรีเพ็ชร มีดังตอไปนี้ 



โครงความคิดที่ 1 “เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .43 ซ่ึงแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที่ 2 “การใชชีวิตประจําวัน” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .57 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที่ 3 “หนาที่ที่ถูกบังคับใหทํา” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .89 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับสูงมาก (very high) 

โครงความคิดที่ 4 “พลเรือน” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .46 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

(marked) 

โครงความคิดที่ 5 “กิจกรรมระดับสังคม” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .64 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับสูง (strong) 

โครงความคิดที่ 6 “งานกิจกรรมสังคม” มีคาสหสัมพันธที ่ระดับ .64 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับสูง (strong) 

จากความสัมพันธของโครงความคิด จากการสัมภาษณ คุณสมเกียรติ ศรีเพ็ชร ดวยเครื่องมือ Repertory Grid 

โครงความคิดท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคงานภาพถายท่ีมีพลังในการแบงปนเพ่ือโนมนาวใจ จึงมีดังนี้ 

1. ลักษณะเนื้อหาสําหรับนักทองเที่ยวที่เปนผูจองดูกิจกรรมของกลุมคนในสังคม ในเหตุการณที่เปนเรื่องราวที่มี

ผลกระทบตอสวนรวม  

2. ลักษณะเนื้อหาที่มีเคาโครงจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนประจําทั่วไปของคนใน

สังคมนั้นๆ  

ผูวิจัยพบวา ความตองการลักษณะเนื้อหาดังกลาว มีความสอดคลองกับขอสันนิษฐานข้ันตนของ Kelly ในเรื่อง 

Social Corollary ซึ่งอธิบายถึงการที่ บุคคลที่สามารถมองโลกจากมุมมองของบุคคลอื่นไดมาก ยอมทําใหบุคคลนั้น

สามารถสื่อสารไดมากขึ้น เห็นไดจากการที่คุณสมเกียรติมีความตองการลักษณะเนื้อหาที่แสดงถึงกิจกรรมของกลุม

สังคม 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 คุณยุทธนา สุวรรณรัตน 

ตารางท่ี 6 ตารางโครงขายญาณวิเคราะห ของ คุณยุทธนา สุวรรณรัตน 

           ความเหมือน (construct)             A      B     C      D      E     F       G  ความตาง (contrast) 

1 เท่ียวชมผูอ่ืนแสดง 7* 5 6 1 4 3 2 เราแสดงเอง 

2 ไมมีสวนรวม 7 4 6 1 2 5* 3 มีสวนรวม 

3 ดูเปนสถานท่ีจริง 2 7 5 6* 4 1 3 ดูเปนฉากท่ีสรางข้ึน 

4 เชิญใหรวมกิจกรรม 1 3 5 7 6 2 4* ไมเชิญใหรวมกิจกรรม 

5 กิจกรรมในอดีต 7* 5 4 1 3 6 2 กิจกรรมในปจุบัน 

6 กิจกรรมท่ีทํางาย 7 4 2 1 3 6* 5 กิจกรรมท่ีทํายาก 



7 กิจกรรมท่ีตองมีเฉพาะท่ี 5 6 7 3 2 4* 1 กิจกรรมท่ีมีไดท่ัวไป 

8 ภาพท่ีคาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดสูง 

1 3 4 7 6 2 5 ภาพที่คาดวาแบงปนภาพแลวจะโนมนาวใจ

ไดตํ่า 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * หมายถึงภาพท่ีเปนคูความเหมือน 

เคร่ืองหมาย _ หมายถึงภาพท่ีเปนความแตกตาง 

 

 องคประกอบเชิงสรางสรรคที่มีสหสัมพันธกับ โครงความคิดที่ 8 “พลังในการแบงปนภาพเพื่อโนมนาวใจผูชม

ของแหลงทองเท่ียวสวนสนุก (Theme Park)” ของ คุณคุณยุทธนา สุวรรณรัตน มีดังตอไปนี้ 

โครงความคิดที่ 1 “เที่ยวชมผูอื ่นแสดง” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .68 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับสูง (strong) 

โครงความคิดท่ี 2 “ไมมีสวนรวม” มีคาสหสัมพันธท่ีระดับ .89 ซ่ึงแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

(very high) 

โครงความคิดที่ 3 “ดูเปนสถานที่จริง” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .50 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที่ 4 “เชิญใหรวมกิจกรรม” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .96 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับสูงมาก (very high) 

โครงความคิดที่ 5 “กิจกรรมในอดีต” มีคาสหสัมพันธท่ีระดับ .96 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับสูง

มาก (very high) 

โครงความคิดที่ 6 “กิจกรรมที่ทํางาย” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .46 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง (marked) 

โครงความคิดที่ 7 “กิจกรรมที่ตองมีเฉพาะท่ี” มีคาสหสัมพันธที่ระดับ .54 ซึ่งแปลผลไดวา มีความสัมพันธใน

ระดับปานกลาง (marked) 

จากความสัมพันธของโครงความคิด จากการสัมภาษณ คุณยุทธนา สุวรรณรัตนดวยเครื่องมือ Repertory 

Grid โครงความคิดท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคงานภาพถายท่ีมีพลังในการแบงปนเพ่ือโนมนาวใจ จึงมี

ดังนี้ 

1. ลักษณะเนื้อหาสําหรับนักทองเที่ยวที่เปนผูจองดูการแสดง โดยไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการเลนใน

พ้ืนท่ีการแสดงใน Theme Park แตผูแสดงก็แสดงอาการเชิญชวนและเขาหานักทองเท่ียว 

2. ลักษณะเนื้อหาในอดีตที่มีองคประกอบที่แสดงถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณนั้นๆ และเปนกิจกรรมทั่วๆ ไปท่ี

เกิดข้ึน 

ผูวิจัยพบวา ความตองการลักษณะเนื้อหาดังกลาว มีความสอดคลองกับขอสันนิษฐานข้ันตนของ Kelly ในเรื่อง 

Choice Corollary บุคคลมีความพยายามเชื่อมโยงตนเองกับภายนอกเพ่ือที่จะเรียนรูตนเอง เห็นไดจากการที่คุณ



ยุทธนา มีความตองการลักษณะเนื้อหาท่ีแสดงถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ท่ีชักชวนตนเองใหจองดู หากกิจกรรม

นั้นมีความยาก แมจะเลนและชักชวนเพียงใด ก็จะเพียงจองดูดวยความสนุก แตไมเขาไปมีสวนรวม 

 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. การประยุกตใช โครงขายญาณวิเคราะห (Repertory Grid  กับการสรางสรรคสื ่อภาพถายเพื ่อสงเสริมพื ้นที่

ประวัติศาสตรนั้น จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา นอกเหนือจากขอมูลความตองการเนื้อหาของนักทองเที่ยวที่เปน

องคประกอบในการนํามาพัฒนาประกอบสรางสื่อภาพถายไดดีแลวนั้น นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการสื่อสารจาก

นักแสดงในการเชิญชวนใหเขาไปรวมในพื้นที่ทองเที่ยว ดังนั้นผูวิจัยควรศึกษาถึงความตองการในการรวมแสดงใน

พื้นที่ในเชิงสรางสรรคอีกดวย 

2. จากการใชวิธีวิทยาดังกลาว ผูวิจัยพบวา ในการคัดเลือกแหลงขอมูลภาพถายจะตองเปนภาพท่ีสื่อสารเนื้อหาได

ชัดเจน เพ่ือท่ีผูใหสัมภาษณจะสามารถคนหาและสรางสรรคโครงความคิดเพ่ิมเติมไดชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนั้น

แลว การคัดเลือกแหลงขอมูลบุคคลที่จะใหมุมมองโครงความคิด หากเปนผูเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ

โดยตรง หรือมีอิทธิพลตอโครงความคิดในประเด็นท่ีตองการวิจัย ก็จะยิ่งทําใหไดมุมมองท่ีถูกตองตอการคนหา

คําตอบไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยที่นําวิธีวิทยานี้ไปประยุกตใช ควรสมมุติตนเองใหเปนผูสรางสรรคงาน หรือผู

ควบคุมการผลิตสื่อนั้นๆ เพ่ือท่ีจะเขาใจมุมมองของเปาหมายในการสื่อสารไปยังผูชม 
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