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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมของนักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการแสดง
งานทัศนศิลป์แบบดั้งเดิม 2) มุมมองของนักศึกษาและประชาชนด้านการรับรู้ต่อการแสดงงานทัศนศิลป์ออนไลน์
แบบสื่อดิจิทัลกรณีศึกษา “Google Arts and Culture” 3) สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์
เพื่อรูปแบบการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ ในแบบของการวิจัยและพัฒนา โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญคือ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาศิลปะ
ทัศนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามปลายปิดสําหรับนักศึกษาที่
ศึกษาศิลปะทัศนศิลป์หรือสาขาเกี่ยวเนื่อง 2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และเชิง
ปริมาณ ประชากรคือประชาชนที่สนใจงานศิลปะเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมงานศิลปะ
แบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง เฉพาะเจาะจงสนใจงานศิลปะคัด
เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติร้อยละ เปรียบเทียบความถี่ของข้อมูลทั้งหมดหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. พฤติกรรมของนักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการแสดงงานทัศนศิลป์แบบดั้งเดิมของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ การเข้าร่วมนิทรรศการในวันเปิดนิทรรศการและจะเข้าร่วมเมื่อเหมาะสมกับเวลาของตนเป็นสําคัญ โดย
เลือกที่จะร่วมนิทรรศการในวันที่เป็นวันเปิดนิทรรการ เหตุผลว่าในวันเปิดนิทรรศการจะมีโอกาสได้พบกับศิลปิน
ที่สร้างผลงาน จึงเลือกมาในวันเปิดหรือวันปิดนิทรรศการมีสีสันมากกว่า จากการสังเกตและเก็บข้อมูลในวันที่เริ่ม
จัดนิทรรศการและเก็บข้อมูลระหว่างการแสดงผลงานรวมถึงวันเวลาที่ปิดแสดงผลงานว่าในวันเปิดนิทรรศการผู้
เข้าชมส่วนใหญ่มีโอกาสพูดคุยกับศิลปินที่สร้างผลงาน มีปริมาณของคนเป็นจํานวนที่มากกว่าวันที่เก็บข้ อมูล
ระหว่างการแสดงงาน กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการสื่อสาร รวมถึงให้การสนับสนุนหาก
มีช่องทางในการเผยแพร่ศิลปะ การได้รับข่าวสารของการแสดงผลงานศิลปะหรือนิทรรศการแบบดั้งเดิ มจาก
อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย เข้าร่วมชมนิทรรศการเมื่อมีคนแนะนําว่าดีและศิลปินที่ตนเองรู้จักอยู่แล้ว ทั้ง
สองกลุ่มให้ความคิดเห็นว่าประสบการณ์การทัศนศิลป์แบบดั้งเดิมยังมีความจําเป็นในแง่ของการปฏิบัติหากแต่
การใช้สื่อดิจิทัลนํามาเสริมความต้องการเพิ่มเติมแต่ยอมรับว่านิทรรศการแบบเดิมมีความจําเป็นของการดํารงอยู่
2. มุมมองของนักศึกษาและประชาชนด้านการรับรู้ต่อการแสดงงานทัศนศิลป์ออนไลน์แบบสื่อดิ จิทัล
จากข้ อมู ล ที่ ได้ รั บ บ่ ง บอกได้ ว่ าการใช้ งานสื่ อดิ จิทั ลมี ค วามจํ า เป็ น ในการสื่ อสารในปั จ จุ บั น และสามารถเป็ น
เครื่ องมื อที่ บุ ค คลและองค์ ก รนํ ามาใช้ ใ นการสื่ อสารทางสั ง คมในรู ป แบบของ (Social Media) สามารถเป็ น
เครื่องมือสื่อสารที่ติดต่อกันได้ในลักษณะของกลุ่มเพื่อการสื่อสารที่เร็วขึ้นอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย มีการใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อความบันเทิงและติดตามรายการที่ชอบเป็นสัดส่วนที่มาก โดยให้เหตุผลว่าแก้เครียดและเป็นการฆ่าเวลา
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รถติดหรือรอธุรกรรมบางอย่าง การเข้าชมนิทรรศการออนไลน์กรณีศึกษา Google Arts and Culture ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้และไม่เคยได้รับข่าวสาร
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม จาก
ข้อมูลที่สัมภาษณ์และแบบสอบถามนั้นยังพบว่านักศึกษายังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้งานของสื่อดิจิทัลใน
แง่ของมุมสร้างสรรค์ หากแต่มุ่งเน้นใช้ในทางด้านบันเทิงมากกว่า เห็นสมควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้
สื่อในทางสร้างสรรค์และควรสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการค้นคว้าเกี่ยวเนื่องกับสื่อดิจิทัลเพราะนอกจากจะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี สื่อดิจิทัลยังนํามาซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา ในการ
กระทําหรือเลือกที่จะไม่ทําทั้งนี้การพัฒนาของนักศึกษาหรือผู้เรียนนั้นมีพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน
ผู้เรียนแต่ละคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดังนั้นหากภาคการศึกษาจะได้มุ่งเห็นความสําคัญใน
การปรับเปลี่ยนและสร้างทรรศนะคติในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหา
แรงจูงใจและวิธีในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติเพื่อการใช้สื่อดิจิทัลของนักศึกษา การพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบสื่อ
ให้ทันสมัยและเป็นที่นิยมก็จะสามารถเพิ่มทัศนะคติที่ดีขี้นได้ หากนักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนรู้ที่เพิ่มมาก
ขึ้นนั้นมีผลซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาในการใช้สื่อดิจิทัลในแง่ที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองและ
สังคมมากกว่าที่เป็นอยู่
คําสําคัญ : สื่อดิจิทัล ทัศนศิลป์ นิทรรศการออนไลน์

Abstract
The purposes of this research were aim to study: 1) The behavior of university students’
and the point of view though traditional art exhibition experienced base in Bangkok city area 2)
Perception of online visual art exhibition in digital media though "Google Arts and Culture" as a
case study 3) Created Communication art knowledge though digital media platform. This
research and development methodology by used mixed methodologies of quantitative and
qualitative research. Used by the main qualitative research methodology, Key informants was
Thirty of university students in visual art major and the research instruments were 1)
Questionnaire 2) Interview data were analyzed by content analysis. And in quantitative research
population was Three hundred of public opinion sample size focus on art museum in Bangkok
city area used sampling method selected by experience of viewers. The research instruments
were questionnaire the data were analyzed by using computer software package. the statistics
used in data analysis were include the frequency of all data, the mean and standard deviation.
The results were as follows:
1. The viewers have been visited art exhibitions mostly on the grand opening date of
the exhibition and participate when appropriate to their own time. The group chooses to attend
and have opportunity to meet with the artists Therefore, has interested to attended to variety
of activity during the exhibition. The groups recognize the change in communication technology,
also had commented that traditional exhibition has value and confirms necessary of existence
in terms of exhibition.
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2. Base on the Information, it indicates that the used of digital media is necessary in
today's communication for individual’s user and organizations to communication in the form of
social media. Reason base on cost and budget the use of digital media mostly found for
entertainment. The Google Arts and Culture in this case study participation mostly not have an
experienced before survey.
3. The group accepted the change in technology and change of social structure, based
questionnaire found that students don’t notice the benefits of using digital media in terms of
creativity approach. Mostly focus on the use of entertainment, therefore should support
researchers for research subject related to digital media. In addition, aim to development of
knowledge in technology. Digital media also bring influence to students' decisions. The
development of each learner has different way to learning progress. Therefore, it’s importance
to changing students’ attitudes by using digital media for creativity of learner along with finding
inspiration and motivation. Then there is a change in university students’ behavior to using
digital media in creative terms.
Keywords : Visual arts, Digital media, online exhibition

บทนํา
เทคโนโลยีทางการสื่อสารนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสื่อสาร
ของสังคมในปัจจุ บันส่งผลให้ บุค คลรวมถึงองค์ก รทั้ง ภาครั ฐและเอกชนจํ าเป็น ต้ องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม วิ ธี
ทางการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของสังคมเป็ น
สิ่งจําเป็น สื่อดิจิทัล (Digital media) คือการติดต่อสื่อสารที่ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกโดยผ่าน
อินเตอร์ เน็ ต ช่องทางการสื่ อสารไม่ ใช่ เพี ยงบุ คคลต่อบุ คคลอีก ต่ อไป สื่อดิจิทัล เป็นสื่อที่มีลักษณะที่ เรีย กว่ า
อินเตอร์ แ อที ฟ (Interactive) หรือระบบที่ มีการสะท้อนกลับได้ โดยทันที บทบาทของผู้ รับ สารในปัจ จุ บัน จึ ง
เปลี่ยนแปลงไปและทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารได้ในเวลาเดีย วกัน (Interface) สื่อดิจิทัลสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบเดิม เหตุด้วยไม่มีข้อจํากัดในด้านเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล
งานวิจัยฉบับนี้บรูณาการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Art & Technology) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
รูปแบบการแสดงผลงานทางศิลปะ เพื่อยืนยันแนวคิดเทคโนโลยี เป็นตั วกํ าหนด (Powerful Technological
Determinism) โดยนําทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ (Maslow's Hierarchy of Needs) และทฤษฎีการเรียนรู้
(Bloom’s Taxonomy) เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ผลกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดมุมมองต่อสังคมและตนเองของนักศึกษา การศึกษาในครั้ งนี้
มุ่งเน้นถึงรูปแบบของเทคโนโลยีในการสื่อสารในแบบ ดิจิทัลสมัยใหม่ (New Digital Media หรือ NDM) โดย
ทําการศึกษาเฉพาะมุมมองทางด้านศิลปะแบบทัศนศิลป์เพื่อยืนยันทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกําหนด (Technology
Determinism) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแสดงผลงานทางศิลปะ สังคมรูปแบบใหม่จะมีโครงสร้างหรือ
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเทคโนโลยีในมีแรงผลักดันที่ผสมกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากองค์กร
อิทธิพลของสื่อรอบตัว พร้อมทั้งค่านิยมทางสังคมเป็นส่วนนึงของการตัดสินใจ มุมมองในการใช้สื่อดิจิทัลของ
นักศึกษาและกลุ่มของประชาชาชนที่สนใจงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ผู้มีประสบการณ์ในการชมนิทรรศการ
ศิลปะแบบดั้งเดิม ความคิดเห็นในการเปิดรับสื่อดิจิทัลในมุมของการแสดงผลงานทางศิลปะ นํามาสร้างองค์
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ความรู้และเพิ่มความเข้าใจ ให้นักศึกษาที่ศึกษาในศิลปะแบบทัศนศิลป์ มุ่งหวังให้เกิดการใช้สื่อดิจิทัลให้ในทาง
บวก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ได้
อย่างตรงเป้าหมาย เกิดรูปแบบของการใช้สื่อดิจิทัลในทางสร้างสรรค์ การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในทางบวก
การสื่อสารทางศิลปะและมุมมองของการแสดงผลงานทางศิลปะแบบออนไลน์ (Online exhibition)
คือผลสําริดของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารผลงานศิลปะแบบทัศนศิลป์ เป็นการสื่อสารของศิลปิ นที่
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สื่อกลาง (Medium) ที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเป็นที่ยอมรับมากขึ้น (Online
Exhibition) สามารถเป็ นช่ องทางให้นั กศึ ก ษาและประชาชนได้ มีโอกาสเรี ย นรู้ด้ วยตั วเอง ในเชิง สร้ างสรรค์
การศึกษาในการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติติ เพื่อให้เข้าใจและ
เกิดการพัฒนาศักยภาพในตนเองส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาทางศิลปะแบบทัศนศิลป์เป็นการยืนยันทฤษฎีเทคโนโลยี
เป็นตัวกําหนด เทคโนโลยีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Technology Determinism) แนวสังคมรูปแบบ
ใหม่มีโครงสร้างหรือรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนานวัตกรรมทําให้สังคมเข้าสู่ 'ยุคข้อมูลข่าวสาร' การ
เปรียบเทียบการใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2014 กับการใช้งานกับ ปี 2015 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มจํานวนของผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้อย่างชัดเจน กล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อสังคมมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีแ ละเทคโนโลยี เป็ นตั วแปรส่ วนหนึ่ งที่ มีส่ วนในเปลี่ ย นแปลงสั งคมโดยรวมรวม
เทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสื่อสารผ่านอิน เตอร์เน็ ต มองภาพโดยรวมแล้วการพัฒนาเหล่านี้ส่ งผลให้
รูปแบบเศรษฐกิจรวมถึงภาคธุรกิจเกิดความผันแปล
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยทางสังคมบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นการศึกษาในส่วนของ
งานด้านศิลปะแบบทัศนศิลป์ออนไลน์ ข้อมูลที่ได้ในการวิจัยนี้จะนําไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบสื่อดิจิทัลช่อง
ทางใหม่ ใ ห้ แ ก่ผู้ ที่ทํ างานด้ านศิ ล ปะแบบทัศ นศิ ล ป์ โดยมุ่ งหวั ง การสร้ างองค์ ค วามรู้ แ ละเพิ่ม ความเข้า ใจให้
นักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขาเกี่ย วเนื่องกับวิชาศิลปะแบบทัศนศิลป์ เพื่อการใช้สื่อดิจิทัลในทางสร้างสรรค์
สังคมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นมีความเปลี่ยนแปลงและผันแปรอย่างรวดเร็ว นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวเนื่องกับทัศนศิลป์ 30 คนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสนใจใน Google Arts and Culture และเป็นที่
น่าตกใจว่าจํานวนมากที่ไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับสื่อนี้อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้สนใจงานศิลปะ 300 คน รับรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการแสดงงานศิลปะออนไลน์และสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์จะนําความรู้มาจากการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ การ
แสดงผลงานศิ ลปะแบบทัศ นศิ ล ป์ คื อการสื่อสารของศิ ลปิ นที่ สร้า งผลงานโดยใช้ สื่อกลาง (Medium) ที่ แ ตก
ต่างกันออกไป ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเป็นที่ยอมรับมากขึ้นผลจากการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานคร เผยให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลสามารถนําไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะ อีก
ทั้งสามารถเข้าถึงสื่อได้ตลอดเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การแสดงงานศิลปะออนไลน์ไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาและสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่าง
กรณี ศึ ก ษา Google Arts and Culture (เดิ ม คื อ Google Art Project) เป็ น ตั ว อย่ า งของแพลตฟอร์ ม แสดง
ศิลปะออนไลน์ นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าชมงานศิลปะที่มี ความละเอีย ดสูง ได้โดยใช้อิน เทอร์ เน็ต
โครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อปี 2554 โดย Google Cultural Institute ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์นานาชาติ 17 แห่ง
แพลตฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเข้าชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ การจัดนิทรรศการ
ออนไลน์ยังมีการใช้ประโยชน์จากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา การแสดงผลงานศิลปะออนไลน์เป็นการเปลี่ยน
แปลงทางการสื่อสารในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของผู้คน นําสู่การปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่โดยผ่านกระบวนการ
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ทางเทคโนโลยี Gradle (2014) กล่าวว่า “ศิลปะกับประสบการณ์ทางการศึกษาสามารถสร้างโลกที่มีความสําคัญ
กับมนุษย์ขึ้นได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนําไปสู่ความเป็น
ตัวตนทั้งหมดของบุคคลและสามารถก่อให้เกิดการฟื้นฟูสังคม”
สังคมมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็เป็นตัวแปรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม รวมถึงเกี่ยวพันกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วย McLuhan (1974) ได้
กล่าวว่า “เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ เพราะเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของ
มนุษย์และมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารคือการ
เปลี่ยนแปลงทางการรับรู้”
นักศึกษาสามารถพัฒนาเช่นเดียวกับการเรียนรู้จากปัญหาและความเป็นจริงทางสังคมเศรษฐกิจ งานวิจัย
ฉบับนี้สร้างองค์ความรู้และเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษาที่ศึกษาในศิลปะแบบทัศนศิลป์ มุ่งหวังให้เกิดการใช้สื่อ
ดิจิทัลให้ในทางบวกและใช้ประโยชน์ได้อย่างจากสื่อดิจิทัลและส่งผลในทางที่ดี สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้
อย่างตรงเป้าหมายเกิดรูปแบบของการใช้สื่อดิจิทัลในทางสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกับสิ่งที่สร้างสรรค์ทําให้พฤติกรรมใน
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน สื่อดิจิทัลในมุมมองของการแสดงผลงานทางศิลปะแบบออนไลน์ (Online exhibition) คือผล
สําริดของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารของงานศิลปะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการแสดงงานทัศนศิลป์แบบดั้งเดิม
2. ศึกษามุมมองของนักศึกษาและประชาชนด้านการรับรู้ต่อการแสดงงานทัศนศิลป์ออนไลน์ แบบสื่อ
ดิจิทัล กรณีศึกษา “Google Arts and Culture”
3. สร้า งองค์ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเพื่ อ นํ าข้ อ มู ล ไปวิ เคราะห์ เ พื่ อสร้ างรู ปแบบการแสดงผลงานศิ ล ปะ
ออนไลน์

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวิจัยแบบประยุกต์
2. ประชากร ได้แก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจงานศิลปะ
3. กลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง 2 กลุ่ม ประชาชน 300 คน นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม 30 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง
เจาะจงเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ชมงานศิลปะแบบดั้งเดิม
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่
1) แบบสอบถาม 300 ชุดของบุคคลที่สนใจงานศิลปะ
2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนักศึกษาที่สาขาเกี่ยวเนื่องกับศิลปะทัศนศิลป์ 30ชุด
3) แบบสอบถามปลายปิดสําหรับนักศึกษาที่สาขาเกี่ยวเนื่องกับศิลปะทัศนศิลป์
5. การเก็บ รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสังเกต แบบแบบสอบถามปลายปิดและแบบสั ม ภาษณ์
ปลายเปิดเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาจัดทําเนื้อหาโดยแสดงเป็นตารางตัวเลขสรุปเป็นความเรียง นําเสนอรายละเอียด
ที่ผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเจาะจงกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมชมการแสดงผลงานทาง
ศิลปะแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
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การแจกแจงความถี่ ( Frequency Distribution ) แสดงผลโดยตารางของข้อมูลส่วนบุคคล เพศ
อายุ ภูมิลําเนา รายได้ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
1. สถิติร้อยละ ( Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
นําข้อมูลที่ได้รับมาจัดระบบข้อมูล (Organizing) โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ (เจาะลึก) แบบ
ปลายเปิดและการย่อข้อมูล (Summarizing) มาจัดเก็บข้อมูลและแปลความหมาย (Interpreting)และทําการ
สรุปและอภิปรายผลแบบความเรียง

สรุปผลการวิจัย
1.การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า“สื่อดิจิทัล” (Digital media) สามารถเผย
แพร่งานศิลปะแบบออนไลน์ในลักษณะของนิทรรศการ ( Online exhibition ) ยืนยันทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัว
กําหนดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Technology Determinism) โดยการนําสถิติค่าเฉลี่ยจากแบบสัม ภาษณ์
และแบบสอบถามนํามาอธิบายปรากฏการที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและส่งผลทําให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงเพิ่มรูปแบบจากรูปแบบการสื่อสารเดิม ความคิดเห็นจากประชาชนผู้สนใจในงานศิลปะและ
เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการเข้ าร่วมนิท รรศการทางศิลปะแบบดั้ง เดิมในกรุ งเทพมหานครและเขตปริม ณฑล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารทางศิลปะ ศึกษาเฉพาะออนไลน์แกรอลี่ในมุมมองของโลกศิลปะรวมถึง
ประเด็นการยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ร วดเร็วของเทคโนโลยี เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองในสื่อ
ดิจิทัล กรณีศึกษา “Google Arts and Culture” การแสดงงานศิลปะแบบดิจิทัลทําให้การสื่อสารในงานศิลปะ
เปลี่ยนแปลงไปโดยผู้วิจัยผลการแบ่งแยกผลการศึกษา 3 ด้าน ดังนี้
1. ข้อมูลการเยี่ยมชมนิทรรศการทัศนศิลป์ต่อประสบการณ์การทัศนศิลป์แบบดั้งเดิม
ลักษณะการเข้าร่วมชมนิทรรศการทัศนศิลป์

x̄

S.D.

ร่วมชมนิทรรศการเมื่อได้รับทราบข่าวสารออนไลน์

3.05

1.00

ร่วมชมนิทรรศการตามความเหมาะสม (เมื่อมีโอกาส)

2.85

0.88

ร่วมชมนิทรรศการเมื่อมีคนกล่าวถึงว่าดีและมีคนแนะนํา

2.95

0.69

กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมนิทรรศการในวันเปิดนิทรรศการและจะเข้าร่วมเมื่อเหมาะสมกับเวลาของตนเป็น
สําคัญ โดยเลือกที่จะร่วมนิทรรศกในวันที่เป็นการเปิดนิทรรศการ เหตุผลว่าในวันเปิดนิทรรศการจะมีโอกาสได้
พบกับศิลปินที่สร้างผลงาน จึงเลือกมาในวันเปิดหรือวันปิดนิทรรศการมีสีสันมากกว่าจากการสังเกตและเก็บ
ข้อมูลในวันที่เริ่มจัดนิทรรศการและเก็บข้อมูลระหว่างการแสดงผลงานรวมถึงวันเวลาที่ปิดแสดงผลงานว่าในวัน
เปิดนิทรรศการผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีโอกาสพูดคุยกับศิลปินที่สร้างผลงาน มีปริมาณของคนเป็นจํานวนที่มากกว่า
วันที่เก็บข้อมูลระหว่างการแสดงงานทั้งสองกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการสื่อสารรวมถึง
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ให้การสนับสนุนหากมีช่องทางในการเผยแพร่ศิลปะและได้รับข่าวสารการแสดงผลงานศิลปะหรือนิทรรศการ
แบบดั้งเดิมจากข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย เข้าร่วมชมนิทรรศการเมื่อมีคนแนะนําว่าดีและ
ศิลปินที่ตนเองรู้จักอยู่แล้วทั้งสองกลุ่มให้ความคิดเห็นว่าประสบการณ์การทัศนศิลป์แบบดั้งเดิมยังมีความจําเป็น
ในแง่ของการปฏิบัติหากแต่การใช้สื่อดิจิทัลนํามาเสริมความต้องการเพิ่มเติมแต่นิทรรศการแบบเดิมย่อมมีความ
จําเป็นของการดํารงอยู่
2.ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่อทราบถึงลักษณะการใช้งาน
ลักษณะการใช้งานสื่อดิจิทัล

x̄

S.D.

สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น

3.80

0.70

สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ คือสื่อที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่และเวลา
สื่อดิจิทัลสามารถสื่อสารกับสังคมได้ในรูปแบบของสื่อสังคม
(Social media)

3.75
3.60

0.97
0.88

สื่อดิจิทัลทําให้ เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางรวดเร็วมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยถึง 3.80 และนักศึกษาเห็นว่าสื่อ
ดิจิทัลคือสื่อที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่และเวลา มีค่าเฉลี่ยถึง 3.75 มีความคิดเห็นและเข้าใจว่าอินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือสําคัญในการใช้สื่อดิจิทัล นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า Social media หรือสื่อสังคมและสื่อดิจิทัลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางที่ดี การใช้งานโดยทั่วไปของนักศึกษาที่เลือกใช้จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยไม่มี
ความประสงค์ในการเลือกใช้สิ่งแปลกใหม่ที่ทํางานคล้ายกัน เพราะมีความเคยชินในการใช้ Google ในการหา
ข้อมูลที่ต้องการอีก ทั้งนักศึกษาไม่ ได้ม องการใช้งานที่แตกต่างกันจาก (web browser) เพียงแต่เลือกใช้ สิ่ง ที่
ตอบสนองความต้ องการได้ เท่ านั้ น Karen (2016) นับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ความคิด เชิงวิช าการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากทศวรรษ
ที่ 1960 มีอิทธิพลที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายเกี่ยวกับเทคโนโลยี แสดงออกถึงความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อ
ตัวอย่างเช่น ความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างอิสระจากกระบวนการทางสังคม วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีไปสู่อนาคตเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องการเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงในรูปแบบของ (Social media) การกด
ชอบหรือแชร์สิ่งต่าง ๆในโลกออนไลน์ ทําให้นักศึกษาได้รู้สึกถึงการยอมรับและการมีตัวตน อีกทั้งเปลี่ยนเรื่อง
สนใจและประเด็นเนื้อหาใหม่แทนด้วยความรวดเร็วและบางประเด็นก็ไม่ได้ถกเถียงหรื อให้ความคิดเห็ นแบบ
บุคคลสู่บุคคลแต่ใช้การติดต่อคุยกันในกลุ่ม ด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสนทนา
แบบเดิม บริบททางการสื่อสารในสังคมเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสาร
บุคคลต้องการมีมิตรภาพการเชื่อมต่อครอบครัวและความใกล้ชิดทางอารมณ์กับผู้อื่นที่แตกต่างกันในสังคมที่มี
ความแตกต่างจากเดิม การตอบสนองความต้องการนี้ออกในรูปแบบของความต้องการของมนุษย์ในระดับที่ระดับ
ขั้นพื้นฐานที่สาม (Love and belonging) สังเกตได้จากบริการบอกสถานะของ Facebook ว่าคุณมีสถานะเช่น
ไร โสด หรือ มีความสัมพันธ์กับใคร การเช็คอิน (Check in) หรือการแสดงตนว่าอยู่ที่ไหนในเวลานั้นช่วยให้ตน
จดจําสถานที่ หากต้องการกลับมาอีกครั้งและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่และเพื่อนในกลุ่มยัง
ไม่เคยไปหรือสถานที่นั้น เป็นสถานที่สวยงามหรือร้านอาหารที่มีราคาแพงและแปลกใหม่ เพื่อนในกลุ่มไม่เคยไป
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เมื่อทําการ (Check in) ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีเพราะตนได้เป็นคนแรกที่ไปและจะรู้สึกดีมากขึ้น เมื่อเพื่อนในสังคม
ออนไลน์ มากดชอบทําให้เกิดความพอใจชั่วขณะ รู้สึกเป็นที่ยอมรับหากตนไปสถานที่ไม่มีความพิเศษก็จะไม่ทํา
การ (Check in)
3.ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับการรับการสื่อสารทางศิลปะในรูปแบบใหม่
การเปิดรับการรับการสื่อสารทางศิลปะ

x̄

S.D.

ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแรกเมื่อตื่นนอน

3.85

0.99

เปิดและใช้ Social media มากกว่า 3 ครั้ง ต่อวัน

3.85

1.04

สื่อวีดีโอออนไลน์เป็นประจํา

3.70

1.13

จากข้ อ มู ล ของการสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามกรณี ศึ ก ษา Google art หรื อ Google Arts and
Culture (เดิมคือ Google Art Project) แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงงานศิลปะที่มีความละเอียด
สูงได้ โครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อปี 2554 โดย Google Cultural Institute ร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์นานาชาติ 17
แห่ง แพลตฟอร์มนี้ทําให้ผู้ใช้เข้าชมแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ สามารถรับชมข้อมูลทางกายภาพและบริบทเกี่ยวกับงาน
ศิลปะ อีกทั้งยังรวบรวมภาพเป็นชุดสะสมของตนเองได้ มีคุณลักษณะการใช้งานของ (Google Street View) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงงานศิลปะที่มีความละเอียดสูง Google street view คือบริการ
เสริมของ Google เป็นส่วนของการทํางานใน Google Maps บริการนี้สามารถเข้าถึงภาพถ่ายจากสถานที่จริง
ภาพที่เห็นสามารถชมได้ในลักษณะ 360 องศา เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ Google Map หรือ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งในปัจจุบันบริการ Google Street View นั้นมีให้บริการแล้วกว่า 30 ประเทศทั่ว
โลก การเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Street View บน iOS และ Android โดยสําหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจของแอพพลิเคชั่น
Street View คือเรื่องภาพ panorama แบบ 360 องศาโดยใช้กล้องโทรศัพท์ข องคุณเองหรือกล้องที่ ร องรั บ
Street View กําหนดตําแหน่ง เชื่อมต่อกับ Google Maps
กลุ่มตัวอย่างทราบถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นี้เป็นสัดส่วนที่น้อย ซึ่งเป็นที่น่าตกใจเพราะแพลตฟอร์มนี้
สามารถใช้ได้ฟรีเพียงต่อเครื่องมือกับอินเทอร์เน็ตแต่จาการสํารวจมีผู้รับรู้ถึง Google Arts and Culture เป็น
จํานวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะให้คําตอบว่าดูงานศิลปะและการอ้างอิง จาก instagram และ pinterest ซึ่งทั้งสอง
แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงง่ายและไม่มีข้อมูลที่ต้องใช้การอ่านเป็นการใช้ภาษาภาพ ( Visual language )
Spina (2016) เทคโนโลยีในศิลปะกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเราสามารถสัมผัสศิลปะได้ด้วยการ
เปิ ดตั ว Google ล่ าสุ ด เว็ บไซต์แ ละแอป สํ าหรั บ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม (Google Cultural Institute ) มอบ
ประสบการณ์ด้านศิลปะแบบ สําหรับระยะไกลผู้ใช้ทั่ว โลกสามารถการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุทางศิลปะ
และวัฒนธรรมและสถานที่ต่าง ๆเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถรวมข้อมูลสามารถใช้ประกอบกิจกรรมใน
ชั้นเรียน Gwo (2016) Google Arts and Culture เดิมคือ Google Art Project เป็นแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ที่
เอื้อประโยชน์ให้สามารถเข้าถึงงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลและเป็นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ ใน
การศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ
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Eithne (2011) กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะออนไลน์ว่าได้มีการพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมกับสังคมโดยเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การแท็ก (#) ได้รับความสนใจในสังคมอย่าง
กว้างขวางเป็นเครื่องมือสําหรับพิพิธภัณฑ์โดยการหาวิธีการใหม่ของการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยใช้การแท็ก (#)
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ชม
Gradle (2014) กล่าวว่า “ศิลปะกับประสบการณ์ทางการศึกษาสามารถสร้างโลกที่มีความสําคัญ กับ
มนุษย์ขึ้นได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนําไปสู่ความเป็น
ตัวตนทั้งหมดของบุคคลและสามารถก่อให้เกิดการฟื้นฟูสังคม”
อภิปรายผล
1.เทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกําหนด (Technological determinism theory)
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารจากในช่วงเวลาปี 1980 ถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็ ว สามารถสืบค้นและแสดงสารสนเทศที่นําเสนอในรูปของเว็บเพจ (Webpage) เครื่องคอม
พิ วเตอร์ ที่บ รรจุ ซ อฟต์แ วร์ สามารถ ค้ นผ่ านเว็ บหรื ออยู่ ที่เครื่องแม่ ข่ าย (Webserver) ผ่ านการเชื่ อมต่อของ
เครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต สื่ อเหล่ านั้ น อาจอยู่ ใ นรู ป ของข้ อความ รู ป ภาพ เสี ย ง หรื อเป็ นภาพเคลื่ อนไหวโดย
ซอฟต์แวร์ ค้นผ่านเว็บที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในรูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบ “สื่อดิจิทัล”
เทคโนโลยี ท างการสื่ อสารมีผลกระทบทางวัฒ นธรรมที่สําคั ญต่อสั งคมและสถาบัน มี ผลกระทบทาง
จิตวิทยาที่ลึกซึ้ง ในศตวรรษที่21เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่กําลังคนในการทํางานและธุรกรรม ความสามารถในการ
สืบค้นและแสดงในรูปของเว็บไซต์ ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญหรือ การทําธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นบน
มือถือและมีความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น
Marler (2012) เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลายุคสมัย สังคมจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรสิ่ง
ใดมีคนให้ความสนใจหรือสิ่งใดที่ไม่ได้รับความนิยมจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ เพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้นและ
ลดขั้นตอนการทํางานและช่วยประหยัดเวลา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดมุมมองสังคม
และตนเองของนักศึกษา
สื่อดิจิทัลสามารถเป็นช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งในเชิงสร้าง
สรรค์ แ ละทางลบ การพัฒ นาเทคโนโลยี โ ดยการสร้า งนวัต กรรม (Innovative) ด้ านการศึ กษาสามารถเป็ น
แพลตฟอร์มที่ทําให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองเพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง เพื่อปรับวิถีการ
ดําเนินชีวิตในส่วนที่เกี่ยวช้องกับเทคโนโลยีในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมใน
ตลาดแรงงานที่มีการผันแปรอย่างรวดเร็ว
การสื่อสารทางศิลปะได้เพิ่มรูปแบบของการสื่อสารกับสังคม ในรูปแบบใหม่โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยการพัฒนาของนวัตกรรมรวมถึงรูปแบบในการแสดงผลงานทางศิลปะแบบออนไลน์ในระบบดิจิทัล (Digital
media) เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ และ เทคโนโลยีเป็นตัวกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมอีกทั้งยังเป็นตัวกําหนดคุณค่าและมาตรฐานทางสังคม
2.ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Hierarchy of Needs)
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เผยแพร่ทฤษฎีในปี 1943 ว่าด้วยการศึกษาถึงความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการความสําเร็จของชีวิต จึงจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง มนุษย์มีความต้องการเป็นสมาชิกที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความต้องการมี
ความสัมพันธ์ทางสังคม โรงเรียนมีหน้าที่ในการให้ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพทางวิชาการและทาง
ปัญญา การพัฒนาความรับผิดชอบเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนและโรงเรียนมีหน้าที่ในการเชื่อมนักเรียนสู่สังคม
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Morgan (2017) กระบวนการทางการศึกษาประกอบด้วยหลักสําคัญสองด้านคือด้านจิตวิทยาและด้าน
สังคมวิทยา ด้านจิตวิทยาเป็น พื้นฐานสํ าคัญ ต่ อความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งควรดําเนินต่ อไปในวัย ผู้ ใ หญ่
เยาวชนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตแบบบูรณาการ ไม่เพียงแต่ต้องเจรจาส่วนบุคคลและสื่อสารกับสาธารณะเท่านั้น การ
สื่อสารออนไลน์เป็นเสมือนแพลตฟอร์มสังคมประเภทข้อมูล ที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเว็บแบบเดียว เป็นการ
สนทนาแบบกลุ่ ม และสั งคมโดยกว้ าง เยาวชนมีค่ านิ ย มในการมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างกลุ่ ม รวมถึง การรั ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม จากการสํารวจการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเยาวชนมีมากขึ้น หากแต่ก าร
ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ หรือการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์และบทบาทของสังคมออนไลน์ในชีวิตของ
เยาวชนมีอยู่น้อย
วิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงมุมมองของนักศึกษาและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการเปิดรับสื่อดิจิทัล
สมัยใหม่ (New Digital Media หรือ NDM) โดยนําทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐาน เรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จาก
ทฤษฎีลําดับขั้นความต้ องการแบบจํ าลองห้ าขั้นนี้ สามารถแบ่ง ออกเป็น ความต้ องการสิ่ง ที่ข าดแคลนหรื อที่
เรียกว่า (D-needs) และความต้องการในการเจริญเติบโต และระดับบนสุดเรียกว่าการเติบโต (B-needs) Richard
(2013) มาสโลว์ ระบุว่าบุคคลต้องตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่ํากว่าก่อน เพื่อตอบสนองความต้องการใน
ระดับที่สูงขึ้น ยอมรับว่าความต้องการไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ "มี หรือ ไม่มีเลย" และความรู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นได้
เมื่อความต้องการต่อไปนั้นไม่สามารถเกิดขึ้น ต้องได้รับความพึงพอใจก่อน ที่จะมีความต้องการต่อไป ความ
ต้องการในการเติบโตไม่ได้เกิดจากการขาดบางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นความปรารถนาที่จะเติบโตของบุคคล
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการรับรู้ที่รวดเร็วและมักถูกเลือกปฏิบัติตามเทรนแฟชั่น สื่อดิจิทัลมีอิทธิพล
ต่ อการตั ด สิ นใจกระทํ าหรื อไม่ ก ระทํ าสิ่ งนั้ นขึ้ นอยู่ กับ นั ก ศึ ก ษาว่ าพื้ น ฐานแลทั ศ นคติข องแต่ ละคน จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่ฐานะไม่ลําบากและได้รับความต้องการพื้นฐานในระดับด้านกายภาพ และด้านความปลอดภัย
แต่ยังคงต้องการเป็นที่ยอมรับและต้องการเป็นที่รักในกลุ่ม ซึ่งเป็นความต้องการในระดับขั้นพื้นฐานที่สาม (Love
and belonging) ความต้องการมิต รภาพและการเชื่ อมต่ อกับ เพื่ อนฝูงเกิ ดความใกล้ชิ ดทางอารมณ์ ระหว่า ง
บุคคล เช่น การยอมรับและการให้ความรัก การร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
นักศึกษาในระดับ อุดมศึกษาต้องการเป็น ที่ย อมรับ ในหมู่ เพื่อนฝูง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในรูปแบบของ
(Social media) การกดชอบหรือแชร์สิ่งต่าง ๆในโลกออนไลน์ ทําให้นักศึกษาได้รู้สึกถึงการยอมรับและการมี
ตัวตนอีกทั้งเปลี่ยนเรื่องสนใจและประเด็นเนื้อหาใหม่แทนด้วยความรวดเร็วและบางประเด็นก็ไม่ได้ถกเถียงหรือ
ให้ความคิดเห็นแบบบุคคลสู่บุคคล แต่ใช้การติดต่อคุยกันในกลุ่ม ด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการสนทนาแบบเดิม ทําให้บริบททางสังคมเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการ
สื่อสารทางสังคม อย่างเห็นได้ชัด บุคคลต้องการมีมิตรภาพการเชื่อมต่อครอบครัวและความใกล้ชิดทางอารมณ์
กับผู้อื่นที่แตกต่างกันในสังคมที่มีความแตกต่างจากเดิม การตอบสนองความต้องการนี้ออกในรูปแบบของความ
ต้องการของมนุษย์ในระดับที่ระดับขั้นพื้นฐานที่สาม (Love and belonging) สังเกตได้จากบริการบอกสถานะ
ของ Facebook ว่าคุณมีสถานะเช่นไร โสด หรือ มีความสัมพันธ์กับใคร การเช็คอิน (Check in) หรือการแสดง
ตนว่าอยู่ที่ไหนในเวลานั้นช่วยให้ตนจดจําสถานที่ หากต้องการกลับมาอีกครั้งและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อไป
เยี่ยมชมสถานที่ใหม่และเพื่อนในกลุ่มยังไม่เคยไปหรือสถานที่นั้น เป็นสถานที่สวยงามหรือร้านอาหารที่มีราคา
แพงแปลกใหม่ เพื่อนในกลุ่มไม่เคยไป เมื่อทําการ (Check in) ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีเพราะตนได้เป็นคนแรกที่ไป
และจะรู้สึกดีมากขึ้น เมื่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ มากดชอบทําให้เกิดความพอใจชั่วขณะ รู้สึกเป็นที่ยอมรับหาก
ตนไปสถานที่ไม่มีความพิเศษก็จะไม่ทําการ (Check in)
การแสดงออกมาในรูปแบบของความเต็มใจ ยินยอม พอใจ ในการเลือกใช้สื่อดิจิทัลและเห็นว่าสื่อดิจิทัล
มีความจําเป็นจนเกิดเป็นค่านิยมและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือ เป็นค่านิยมปฏิบัติตามกัน
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ตามเทรนตามยุคสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมิตรภาพและการเชื่อมต่อกับเพื่อนฝูงเพื่อเกิดความใกล้ชิดทางอารมณ์ และ
มีความต้องที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคม นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องการเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงและสื่อ
ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของ Social media นักศึกษาได้ติดต่อกับเพื่อนฝูงในกลุ่มใหญ่การกดชอบ
หรือแชร์สิ่งในโลกออนไลน์ทําให้นักศึกษาได้รู้สึกถึงการยอมรับและการมีตัวตนในโลกของสื่อสังคม
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy)
ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ถาวร เกิดจาก
ประสบการณ์ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ซึ่ งพฤติ กรรมนี้ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด อย่า งชั่ วขณะ หรือ เกิ ด จาก
สัญชาตญาณ แต่เป็นการเรียนรู้แบบถาวรโดยเกิดจากการฝึกฝน ในการประชุมประจําปีของสมาคมจิตวิ ทยา
อเมริกัน (APA) ใน ค.ศ. 1948 กล่าวคือการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอัน
เป็นผลจากกการฝึกฝน และประสบการณ์ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ หลัก
ความสําคัญของการเรียนรู้ส่วนบุคคล คือเนื้อหาการเรียนการสอนที่ เหมาะสมมีผลต่อการเรียนรู้ข องผู้ เรี ย น
ระดับความรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ความต้องการการเรียนรู้และปัจจัยส่วนบุคคล
Chen (2007) ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy มีอิทธิพลและเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการประเมิน Elearning ในบริบทของการการศึกษาในระดับสูง อนุกรมวิธานของ Bloom แตกต่างกันระหว่างระดับความรู้
ความเข้าใจกับระดับที่สูงขึ้นที่สามารถนําไปสู่การเรียนรู้ลึก และการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับกับ
สถานการณ์อื่น ๆ กล่าวถึงการจําแนกการเรียนรู้ 3 ด้าน
สื่อดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้าน (Affective Domain) เพราะสื่อทําให้ก่อให้ เกิดค่านิย มและ
ความรู้สึกมีทัศนคติที่เกิดขึ้นด้วยพฤติกรรมย่อย 5 ระดับ การรับรู้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์หรือสิ่งเร้า
แสดงออกมาในทางที่แตกต่างกัน นักศึกษาได้รับข่าวสารเรื่องราวต่อจากอินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลด้วยความ
รวดเร็วและการเรียนรู้เหล่านั้นอาจเกิดขึ้นโดยฉับพลัน เปลี่ยนเร็วจากกระแสนิยมทางสังคมเรื่องไหนเด่นดังใน
ขณะนั้นนักศึกษาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษและมีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นในรูปแบบของการกระทําที่แต่งต่างกัน
ออกไป
สื่อดิจิทัลสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ (Cognitive Domain) ที่เกิดจากความจําได้ สื่อนั้นจะต้องมีผลทํา
ให้ตนเกิดความประทับใจจึงจะสามารถเก็บรักษามวลประมวลการณ์ต่าง ๆจากการที่ได้รับรู้เป็นหน่วยความจํา
ระยะยาว ส่วนความเข้าใจ (comprehend) หรือความสามารถในการจับใจความและการแสดงออกของการ
ตีความขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาแต่ละคนเนื่องจากต้องอาศัยความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ส่วนตัวในการนํามาซึ่ง
การตีความเฉพาะส่วนการประยุกต์หรือการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่ พบใน
นัก ศึ กษาที่ต้ องการอาชี พเสริม หรือหารายได้ ระหว่ างเรีย นมั ก หาทั กษะใหม่ๆ ในการพั ฒนาตนเอง Michael
(2016) กล่าวถึงดิวอี้เกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตว่า"ความกระตือรือร้นความสนใจความพยายามและความคืบหน้า
ของผู้เรียนผ่านห้าเงื่อนไขคือขั้นตอนของการเรียนรู้จากประสบการณ์ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน กลไกลป้องกัน
ตัวเอง สมมุติฐานการทํางาน การให้เหตุผล และ การกระทํา นักศึกษามีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าสื่อดิจิทัล มี
อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและเห็นเป็นสิ่งจําเป็นต้องมี เพื่อตอบสนองความต้องการของตนในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้แสดงให้เห็นได้ว่าสังคมมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็เป็น
ตัวแปรส่วนหนึ่งที่มีส่วนในเปลี่ยนแปลงสังคม
จากข้อมูลที่สัมภาษณ์และแบบสอบถามนั้นยังพบว่านักศึกษายังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้งานของ
สื่อดิจิทัลในแง่ของมุมสร้างสรรค์หากแต่มุ่งเน้นใช้ในทางด้านบันเทิงมากกว่าจึงเห็นสมควรมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บการใช้ สื่อในทางสร้า งสรรค์ แ ละควรสนั บสนุ นนักวิจัย เพื่ อการค้ นคว้ าเกี่ย วเนื่ องกั บสื่อดิ จิทัล เพราะ
นอกจากจะมี ส่ วนช่ วยในการพั ฒนาความรู้ และทั ก ษะทางเทคโนโลยี สื่ อดิ จิทัล ยั งนํ ามาซึ่ง มีอิทธิพ ลต่ อการ
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ตัดสินใจของนักศึกษา ในการกระทําหรือเลือกที่จะไม่ทําทั้งนี้การพัฒนาของนักศึกษาหรือผู้เรียนนั้นมีพื้นฐานของ
ผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดังนั้นหากภาคการศึกษา
จะได้มุ่งเห็นความสําคัญในการปรับเปลี่ยนและสร้างทรรศนะคติในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแรงจูงใจและวิธีในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติเพื่อการใช้สื่อดิจจิทัลของนักศึกษา การ
พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบสื่อให้ทันสมัยและเป็นที่นิยมก็จะสามารถเพิ่มทัศนะคติที่ดีขี้นได้ หากนักศึกษาให้
ความสนใจในการเรี ย นรู้ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น นั้ น มี ผ ลซึ่ ง การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาในการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในแง่ ที่
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเป็นตัวกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร
ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการศึ กษารวมถึง มุม มอง ด้านการวิจัย และการพัฒนาทางศิล ปะรูปแบบใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดมุมมองสังคมและตนเองของนักศึกษา สื่อ
ดิจิทัลเป็นช่องทางให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งในเชิงสร้างสรรค์และทางลบ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรปรับ
ลักษณะการใช้งานสื่อดิจิทัลใหม่ ทักษะเหล่านี้สามารถมาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ก็จะสามารถเข้าถึ ง
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และเกิดเป็นการใช้เทคโนโลยีในเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สื่อดิจิทัลสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของได้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่ าสื่ อแบบดั้ ง เดิ ม เนื่ องจากไม่ มี ข้อ จํ ากั ด ในด้า นเวลารวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของผู้คนไปสู่การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคั ญต่อ
มนุษย์และสื่อดิจิทัลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
ศิลปะสามารถถ่ายทอดด้วยสื่อดิจิทัลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าชมงานศิลปะ เป็นที่ยอมรับใน
สังคมปัจจุบันผู้คนสามารถชมผลงานศิลปะผ่านสื่อดิจิทัลการจัดนิทรรศการออนไลน์และการจัดเก็บฐานข้อมูล
ของนิทรรศการและข้อมูลบนเว็บและสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เทคโนโลยีมีบทบาททํา
ให้รูปแบบของการเผยแพร่งานศิลปะเปลี่ยนแปลงไป แพลตฟอร์มออนไลน์เอื้อประโยชน์ให้เข้าถึงงานศิลปะ
สามารถเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลและเป็นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ ด้านศิลปะ การจัด
นิทรรศการแบบออนไลน์สามารถขยายเนื้อหาที่นําเสนอหรือสร้างความสนใจและสร้างบันทึกออนไลน์ที่ยั่งยืน
ของนิทรรศการทางกายภาพหรือนิทรรศการแบบดั้งเดิม การแสดงงานศิลปะออนไลน์ไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากแต่ข้อจํากัดของ Online Exhibition ที่สําคัญคือการมีพื้นที่และที่ตั้งแบบดั้งเดิม คือการ
ที่เรียกว่าเป็นนิทรรศการแบบดั้งเดิม และออนไลน์เพื่อเสริมเท่านั้น การชมนิทรรศการแบบดั้งเดิมนั้นยังคงมี
ความสําคัญและเป็นที่ยอมรับว่าจําเป็นของการมีอยู่ หากแต่เพิ่มรูปแบบในการแสดงเพื่อเอื้อประโยชน์เพิ่มขึ้นใน
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกั บคนในสังคมเหมาะสมสําหรับนั กศึ กษาที่มีทักษะสูงและสามารถเข้า ใจการใช้
สื่อสารอย่างแท้จริง ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจํากัดการมีพื้นที่ของการจัดนิทรรศการแบบดั้งเดิม กล่าวได้ว่าสื่อ
ดิจิทัลเพื่องานทัศนศิลป์ออนไลน์ เหมาะสมในรูปแบบของเว็บเพจเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจํานวนมาก
การได้เผยแพร่และรับชมนิทรรศการออนไลน์หรือที่เรียกว่า ออนไลน์แกลอรี่ไม่สามารถทําให้ความต้องการที่จะ
มาชมนิทรรศการแบบดั้งเดิมหมดไป หากแต่การเข้าชมนิทรรศการออนไลน์นั้นเพื่ อติดตามผลงาน และเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลสถานที่การจัดงานนิทรรศการแบบดั้งเดิ ม เพื่อให้ได้ทราบรายระเอียดของของศิลปินตามที่
ตนเองชื่นชอบ และอ่านจากคําแนะนําของเพื่อนและคนรู้จักในโลกออนไลน์ ก่อนที่จะเดินทางไปชมนิทรรศการ
แบบดั้งเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ
1.1 การพัฒนาของนักศึกษาหรือผู้เรียนนั้นมีพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละ
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คนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ที่ต่างกันถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานที่เหมือนกันผลสําฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่าง
กันและคุณลักษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จําเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอน
เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ภาคการศึกษาควรมุ่งเห็นความสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนและสร้างทรรศนะคติในการเรียนรู้ โดยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์หา
แรงจูงใจและหาวิธีในการนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ พัฒนาเครื่องมือและ
รูปแบบสื่อให้ทันสมัยน่าใช้และเป็นที่นิยมก็จะเพิ่มทัศนะคติทางบวกและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ที่
เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่เยาวชนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรรับ รู้
และเข้าใจ ในการเลือกใช้สื่อดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ โดย
การสร้างนิสัยด้วยการปรับกิจกรรม ให้เข้ากับสภาวะใหม่ๆ นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยผ่านประสบการณ์
ตรง การศึกษาใหม่ ในการเรียนการสอนการส่ง เสริ ม ให้เด็ก เป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของเด็ ก
นักเรียนเรียนรู้โดยการทํา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผู้เรียนคือจุดศูนย์กลาง มุ่งเน้นการลงมือปฏิ บัติ
เพื่อให้สามารถเกิดการเรียนรู้จากสัมผัสประสบการณ์เอง (Learning by doing) เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลจากการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาขั้นก้าวหน้าในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบ คําว่า "การศึกษาขั้นสูง"ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s
Taxonomy มีอิทธิพลและเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการประเมิน E-learning ในบริบทของการศึกษา
1.2 นักศึกษายอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม หากยังพบว่า
นักศึกษายังใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางสร้างสรรค์เป็นส่วนน้อยหาก แต่มุ่งเน้นใช้ในทางด้านบันเทิงมากกว่า
เห็นสมควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ในทางสร้างสรรค์และควรสนับสนุนนักวิจัย เพื่อการ
ค้นคว้าเกี่ยวเนื่องกับสื่อดิจิทัลที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน สามารถ
เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ลดช่องว่างด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนลงได้ มีความ
รวดเร็วสามารถเปิดรับข้อมูลได้จากทุกที่ นักศึกษาสามารถติดตามเลือกข้อมูลได้ตามแบบที่สนใจผ่านสื่อดิจิทัล
การเลือกรูปแบบของตนเองแล้วก็จะกระทําการนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ด้วยความรวดเร็ ว
การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องเกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถสร้างผลงานและ
เผยแพร่ในรูปแบบของ (Online Exhibition) ได้นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากนักศึกษามีการฝึกฝนและทําซ้ําก็
จะสามารถกระทําได้อย่างธรรมชาติพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่ว
ว่องไวเป็นความสามารถทางการปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
2.1 การมีพื้นที่ของการจัดนิทรรศการแบบดั้งเดิมเป็นสิ่งจําเป็นของการมีอยู่
2.2 รูปแบบเพื่องานทัศนศิลป์ออนไลน์เหมาะสมในรูปแบบของเว็บเพจเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็น
จํานวนมาก สมควรเพิ่มคุณลักษณะการใช้งานของ Google Street View นํามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงงานศิลปะแบบผสมผสานของ Google Arts and Culture จะสามารถพัฒนาต้นแบบเพื่องานศิลปศึกษาออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่สมควรปรับให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงจะทําให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนา
3. ข้อเสนอแนะสําหรับในการวิจัยในครั้งต่อไป
3.1นิทรรศการแบบกายภาพเป็นสิ่งจําเป็นหากแต่เพิ่มเติมช่องทางการใช้ออนไลน์เป็นช่องทางเสริม
เท่านั้นเพิ่มการเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์กับสื่อสังคมเกิดกระบวนการส่งต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
3.2สามารถนํารูปแบบที่เผยแพร่ในวิจัยฉบับนี้ไปปรับใช้ในการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาผลิตผลงาน
ของตนและสามารถเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานออนไลน์ในการสมัครงานหรือที่เรียนว่าแฟ้มผลงาน (portfolio)
หากแต่ยังไม่สามารถแสดงผลใลักษณะของนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบ
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3.3คุณลักษณะการใช้งานของ Google Street View นํามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงงานศิลปะแบบผสมผสานซึ่งจะต้องยื่นขอลิขสิทธิ์ Google
3.4 Google Arts and Culture สามารถเป็นต้นแบบของการจัดทําแกรอรี่ ออนไลน์ หากแต่ปรั บ
รูปแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานให้เอื้อประโยชน์ต่อการในรูปแบบของ การแสดงผลงานของนักศึกษา (Portfolio)
เพื่อประโยชน์ในการเก็บผลงานเพื่อใช้ในการสมัครงานหลังจบการศึกษา
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