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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
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1.2  ที่ทํางาน   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง โทร. 02-310-5650 
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(ภาษาอังกฤษ) The Uses of Instagram for Self-presentation and Self-promotion 
of Thai Celebrities 
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 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560  

ภายใต้โครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EuroMedia2017: The European 
Conference on Media, Communication & Film 2017  

ของหน่วยงาน The International Academic Forum (IAFOR) 

ส่วนท่ี 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร/เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น    

Abstract 

When browsing celebrities’ photos on their Instagram accounts, their life stories and 
lifestyles are reflected. Presentation of self is a common practice for social media 
users around the world. People not only engage in social media for information and 
communication but for social connections with others. The focus of this article is to 
discuss celebrities’ uses of Instagram as alternative tools for self-presentation and 
self-promotion. The data is drawn from a qualitative research conducted with nine 
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celebrities who are actors/actresses, singers and MCs in Thailand. The research 
methods include in-depth interviews with the celebrities and the content analyses of 
their Instagram photos.  

This article argues that there are two purposes for the celebrities’ uses of Instagram. 
Firstly, celebrities’ uses of Instagram for self-presentation are found to be in 
accordance with Erving Goffman’s approach. It was found that celebrities strategically 
and selectively choose their photos to present their ‘ideal’ rather than ‘authentic’ 
selves. Secondly, the uses of Instagram for self-promotion and brand endorsements 
are found to reflect David P. Marshall’s notion of ‘presentational media’. It was 
found that celebrities use Instagram as an alternative tool for sharing their personal 
lives and creating public selves beyond traditional media. Celebrities’ public displays 
of their online selves help them to promote themselves as well as the products 
they want to sell to their fans and general public.   

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการไปศึกษา ฝกึอบรม และดูงาน ประชุม และเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้   

3.1 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
2. เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาใช้เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EuroMedia2017: The European Conference on 
Media, Communication & Film 2017 (การประชุมเรื่องสื่อ การสื่อสาร และภาพยนตร์แห่งยุโรป 
2017)  จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 (รวม 2 วัน) ณ The Jurys Inn Brighton 
Waterfront, เมือง Brighton (ไบร์ทตัน) ประเทศอังกฤษ  

การจัดการประชุมดังกล่าว จัดโดยหน่วยงาน The International Academic Forum 
(IAFOR) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัย (research organisation) ผู้จัดการประชุม (conference organizer) 
และสํานักพิมพ์ (publisher) มีการดําเนินการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย สร้างโอกาสเพ่ือให้เกิดการพูดคุย (dialogue) 
ระหว่าง นักวิชาการ และผู้นําความคิด ภายใต้กรอบความเป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) อัน
หมายถึง การรวมความรู้หลายสาขาวิชามาประกอบกัน กรอบความเป็น International (ความเป็น
สากล) และ กรอบความเป็น Intercultural (ต่างวัฒนธรรม) IAFOR ก่อต้ังขึ้นที่ Nagoya ประเทศ
ญี่ปุ่น ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2009 และยังดําเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการศึกษา เช่น การ
ดําเนินการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อาทิ วารสารวิชาการ การจัดการประชุมนานาชาติ 
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การสนับสนุนรางวัล และการให้ทุนการศึกษาแก่นักวิชาการและนักวิจัย มาจนถึงปัจจุบัน (ผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://iafor.org )   

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ Conference theme: “History, Story, Narrative” 
(ประวัติศาสตร์, เรื่องราว, เรื่องเล่า) เพ่ือรวบรวมมุมมองข้อคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่ว
โลกท่ีได้มาประชุมร่วมกัน ในการเสนอความคิดเห็นและมุมมองอันหลากหลายเก่ียวกับประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับ การบันทึกประวัติศาสตร์ การนําเสนอเรื่องราว และเรื่องเล่า   

รายละเอียดภายใต้ Conference theme จากเอกสารของผู้จัดการประชุม  ระบุ ว่า 
“History, Story, Narrative” หรือ “ประวัติศาสตร์, เรื่องราว, เรื่องเล่า” น้ัน อาจเป็นการค้นพบ
หรือบอกเล่าจากวรรณกรรมและมุมมองอันหลากหลายอ่ืนๆ เช่น จากนวนิยาย ละคร บทกลอน 
ชีวประวัติ ความทรงจํา บันทึก บันทึกการเดินทาง และเครื่องบันทึกในรูปแบบอ่ืน ซึ่งสามารถเปิดเผย
วิธีการที่มนุษย์สามารถทําความเข้าใจเก่ียวกับการบันทึกประวัติศาสตร์และการแบ่งปันประวัติศาสตร์ 
น้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านการเมือง อาณาเขต (region) ประวัติครอบครัว หรือประสบการณ์
ส่วนบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับมุมมองที่ว่า บุคคลทั่วไปเปรียบได้
กับผู้ชม (spectators) และกระบวนการของประวัติศาสตร์ (ไม่ ว่าจะเป็นกระบวนการสร้าง
ประวัติศาสตร์ การถ่ายทอด การรับรู้ และอ่ืนๆ) สามารถมีผลกระทบต่อผู้คนได้อย่างมากและ
หลากหลาย ผู้จัดการประชุมระบุว่า การจัดการประชุมครั้งน้ี มุ่งหวังเพ่ือรวบรวมมุมมองอัน
หลากหลายที่เก่ียวเน่ืองกับประเด็นหัวข้อดังกล่าว มาเช่ือมโยงกัน เพ่ือเกิดผลท่ีเป็นประโยชน์จากการ
ประชุมต่อไป ทั้งน้ี ภายใต้ conference theme ที่เป็นประเด็นใหญ่แล้ว จะมี ประเด็นย่อย ให้
ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม เลื อ ก ม าก ม าย  ห น่ึ ง ใน น้ั น คื อ  theme เ ก่ี ย ว กั บ  social media and 
communication technology ที่ผู้นําเสนอเลือกไปนําเสนอบทความในประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกัน     

กําหนดการประชุม (โดยย่อ)  

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  
เวลา 9.00-17.45 Plenary Session  

กําหนดการในวันแรกประกอบไปด้วย การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมแจกเอกสาร
การประชุม อาทิ Conference Handbook และอ่ืนๆ การเปิดงาน เริ่มด้วยคํากล่าวจากประธานจัด
งาน Dr. Joseph Haldane, Chairman & CEO, The International Academic Forum จากน้ัน 
เป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีช่ือเสียง เช่น Dr. Rodney F. Hill จาก Hofstra University, 
USA, Dr. Paul Lowe จ า ก  London College of Communication, University of the Arts 
London, UK, Dr. Alfonso J. Garcia Osuna จ า ก  Hofstra University, USA, Dr. Kimberly 
Cowden จ า ก  Department of Mass Communication and Centre for New Media, 
Colorado State University, Pueblo, USA, Dr.Linda Schwartz จ าก  Ambrose University, 
Canada  

ในลําดับสุดท้าย Plenary Panel Presentation วิทยากรที่ถูกรับเชิญมาเข้าร่วมเสวนาใน
หั ว ข้ อ  The Challenges of Doing Research and Creative Activity in the Arts and 
Humanities Today โดยมี Panel Chair คือ Professor Donald E. Hall และผู้เข้าร่วมการเสวนา
โดย Professor Anne Boddington, Dr. Amanda Bright และ Dr. Linda Schwartz โดยมีผู้ร่วม
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ประชุมทั้งหมดเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้อง Renaissance Suits, The Jurys Inn Brighton 
Waterfront  

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560   
เวลา 8.30-10.30 น. Parallel Sessions  

สําหรับวันที่สองของการประชุม เป็นการเปิดเวทีเพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการของผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 120 คน โดยแบ่งเป็น Parallel Sessions ตามช่วงเวลาทั้งหมด 6 ช่วง ช่วงละ 2 
ช่ัวโมง จํานวนห้องประชุมย่อยทั้งสิ้น 6 ห้อง แบ่งเป็นห้องละประมาณ 4 หัวข้อย่อย โดยผู้ร่วม
ประชุมจะต้องนําเสนอหัวข้อของตนเอง ตามกําหนดเวลาการนําเสนอที่ผู้จัดการประชุมจัดไว้ให้ และ
สามารถเข้าร่วมฟังในหัวข้อที่ตนสนใจในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามเหมาะสม  

หลังจากเสร็จสิ้นการจัด Parallel Sessions แล้ว ผู้จัดกล่าวปิดการประชุม ต่อหน้าผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนอีกคร้ังอย่างเรียบง่าย และถือเป็นการเสร็จสิ้นการประชุม (โปรดดูเอกสารแนบ 
กําหนดการประชุม)     

ชื่อเรื่องที่เตรียมไปเสนอบทความวิชาการในท่ีประชุม 

ช่ือเรื่องที่ผู้นําเสนอเตรียมไปคือ The Uses of Instagram for Self-presentation and 
Self-promotion of Thai Celebrities (การใช้อินสตาแกรมเพ่ือการนําเสนอตนเองและการ
สนับสนุนตนเองของบุคคลที่มี ช่ือเสียงในประเทศไทย) โดยเป็นการเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation ในระหว่างเวลา 10.45-11.15 น. วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม Keats 
Room, The Jurys Inn Brighton Waterfront ภายใต้หัวข้อย่อย (Session theme) คือ Social 
Media & Communication Technology (สื่อสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร)  

ภายใต้หัวข้อย่อยดังกล่าวน้ี มีผู้นําเสนอทั้งสิ้น 4 คน คือ ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์ จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ผู้รายงาน) Safa Osman และ Alyaa Ali Anter จาก Ajman University, 
UAE นํ า เส น อ เรื่ อ ง  Impact of Social Networking on Social Capital and Happiness of 
Residents in USE; Alamira Samah Saleh จาก Cairo University, Egypt นําเสนอเรื่อง Lovers 
or Devils – Uses and Impact of Facebook-Romantic Relationships on the Egyptian 
Youth: A Sociological Perspective แ ล ะ  Yu-Chung Cheng, Hsuan Chuang University, 
Taiwan นําเสนอเรื่อง The Emerging Logic of Social Media Events: Platform Structures, 
Pictures with Texts, and User Engagement โดยผู้ รับหน้าที่  Session Chair คือ  Yu-Chung 
Cheng (โปรดดูเอกสารแนบ กําหนดการประชุม Session ที่นําเสนอบทความ)      

ระยะเวลาในการนําเสนอ  
ผู้นําเสนอมีเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 25 นาที แบ่งเป็นการแนะนําจาก Session Chair (ประธาน

ในที่ประชุม) ประมาณ 2 นาที การนําเสนอบทความ 18 นาที และช่วงการตอบคําถามประมาณ 5 
นาที สําหรับการใช้เวลาในห้องประชุม ผู้จัดเคร่งครัดในเรื่องเวลาในการนําเสนออย่างมาก โดย 
Session Chair จะทําหน้าที่ควบคุมเวลาในการนําเสนอ เพ่ือให้การเร่ิมต้นแต่ละช่วงของการนําเสนอ
เป็นไปตรงตามกําหนดการที่วางไว้ เน่ืองจากในการประชุมครั้งน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟัง
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ในหัวข้อที่ตนสนใจได้ตามสะดวก การเร่ิมต้นแต่ละ Session อย่างตรงเวลา จะทําให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถจัดเวลาการเข้ารับฟังในแต่ละหัวข้อได้สะดวกข้ึน และในการรักษาเวลาในการนําเสนอ 
Session Chair มีหน้าที่ยกป้ายสัญญาณเตือน เป็นป้ายสีเหลืองและสีแดง ซึ่งจะถูกยกเมื่อครบ
กําหนดเวลาในการนําเสนอ เพ่ือให้ผู้นําเสนอทราบและรักษาเวลาไม่ให้เกินกําหนด  

สําหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้นําเสนอบทความ ใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 18 
นาที ซึ่งการนําเสนอเป็นไปตามลําดับที่ได้เตรียมการณ์และซักซ้อมไว้ล่วงหน้า บรรยากาศในห้อง
ประชุมเป็นไปด้วยดี มีผู้สนใจถามคําถามที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่นําเสนอ ประมาณ 3 คําถาม ซึ่ง
สามารถใช้เวลาในการตอบประมาณ  5 นาทีพอดี ในการนําเสนอคร้ังน้ี ผู้ นําเสนอได้เตรียม 
PowerPoint Presentation ไปเพ่ือนําเสนอ โดยผู้จัดการประชุมได้เตรียมคอมพิวเตอร์ MacBook 
และ LCD projector ให้  เมื่อหมดเวลา ผู้นําเสนอจะต้องเปลี่ยนให้ผู้นําเสนอในลําดับต่อไปขึ้นมา
เตรียมตัวเพ่ือนําเสนอต่อไป   

รายละเอียดของบทความที่ไปนําเสนอ  

บทความเรื่อง The Uses of Instagram for Self-presentation and Self-promotion of 
Thai Celebrities (การใช้อินสตาแกรมเพ่ือการนําเสนอตนเองและการสนับสนุนตนเองของบุคคลที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย) เป็นบทความวิชาการ ที่มีเน้ือหามุ่งเน้นการต้ังคําถามและหาคําตอบใน
ประเด็นเรื่อง จุดประสงค์การใช้ Instagram ของบุคคลที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย Instagram คือ 
application (โปรแกรมประยุกต์) ในโทรศัพท์มือถือ ถือเป็น social media (สื่อสังคม) ประเภทหนึ่ง 
ที่ใช้ในการนําเสนอรูปภาพและวิดีโอคลิปและแบ่งปันให้เพ่ือนในเครือข่ายสังคมได้รับรู้  

เน้ือหาของบทความแบ่งจุดประสงค์การใช้ Instagram ของบุคคลที่มีช่ือเสียงออกเป็นสอง
ประเด็นหลักคือ 1) การใช้ Instagram เพ่ือนําเสนอตนเอง หมายถึงการที่บุคคลที่มี ช่ือเสียงใช้ 
Instagram เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารเก่ียวกับตนเอง แทนช่องทางการสื่อสารมวลชนแบบ
ด้ังเดิม เน่ืองจากช่องทางใหม่น้ีให้อํานาจแก่บุคคลที่มีช่ือเสียง ในการสื่อสารความเป็นตัวตนของ
ตนเอง สู่กลุ่มแฟนและสาธารณะชนโดยตรง ซึ่งการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนแบบด้ังเดิมทําไม่ได้ และ 2) 
การใช้ Instagram เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมตนเอง ผลงานทางสื่อของตนเอง และผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
หมายถึง การที่บุคคลที่มีช่ือเสียงรับรู้ถึงพลังอํานาจในการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ Instagram และมี
พฤติกรรมในการใช้สื่อใหม่น้ี เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมตนเอง ผลงานทางสื่อของตน รวมท้ัง ผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการของตนผ่านการโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอที่มีเน้ือหาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมตนเอง 
(โปรดดูเอกสารแนบ บทความภาษาอังกฤษแบบ full paper ที่ไปนําเสนอในที่ประชุม)   

ความสอดคล้องของหัวข้อดังกล่าวกับงานประชุม  

โดยการอธิบายสรุปย่อ การใช้ Instagram ของบุคคลที่มีช่ือเสียง ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่
สําคัญอันหน่ึงในแวดวงของผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (new media) สื่อ Instagram 
ถือเป็นสื่อที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เพ่ือแบ่งปันและบอกต่อเรื่องราวและเรื่องเล่าของตนเองให้กับบุคคลอ่ืน
ได้รับรู้ การท่ีบุคคลที่มีช่ือเสียงหันมาใช้ Instagram ในการบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ถือเป็นการ
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สร้างโอกาสในการสื่อสารที่แตกต่างไปจากสื่อมวลชนแบบด้ังเดิม Instagram จึงเป็นสื่อที่บอกเล่า 
“ประวัติศาสตร์, เรื่องราว, เรื่องเล่า”  ของตัวบุคคลในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากภาพถ่าย, 
ภาพยนตร์, หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ถูกบันทึกขึ้น การใช้ Instagram ของบุคคลที่มีช่ือเสียง นอกจากจะเป็น 
“การสื่อสารตัวตนสู่สาธารณะ” ยังเป็นการสื่อสารเพ่ือสร้าง “ความทรงจํา” ที่ผู้ใช้สามารถย้อนดู
ประวัติศาสตร์ เพ่ือระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหน่ึงๆ ได้เสมอ การเรียนรู้กลวิธีในการถ่ายทอดและ
บอกเล่าของสื่อ Instagram จึงมีแง่มุมที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับ conference theme ที่เก่ียวกับ 
“ประวัติศาสตร์, เรื่องราว, เรื่องเล่า”  ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น  

นอกจากน้ี ภายใต้ conference theme ใหญ่ ยังมี theme หรือประเด็นย่อยเก่ียวข้องกับ 
Social Media & Communication Technology (สื่อสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร) ซึ่งตรง
กับห้วข้อของผู้นําเสนอ    

ชื่อเรื่องบทความของผู้อ่ืนทีเ่สนอในที่ประชุม  

ในส่วนของประเด็นจากการประชุมที่น่าสนใจ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจและได้รับ
ความรู้ที่น่าสนใจและเห็นควรบันทึกลงในแบบรายงานฉบับน้ี คือ ประเด็นการพูดคุยจากการเสวนา 
Plenary Panel Presentation ในหั วข้อ  The Challenges of Doing Research and Creative 
Activity in the Arts and Humanities Today โดยมี  Panel Chair คื อ  Professor Donald E. 
Hall และผู้เข้าร่วมการเสวนาโดย Professor Anne Boddington, Dr. Amanda Bright และ Dr. 
Linda Schwartz ซึ่งมีการพูดถึง ปัญหาและความท้าทายใหม่ของการทําวิจัยและการจัดการเรียนการ
สอนในด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ รวมถึงด้านสังคมศาสตร์และอ่ืนๆ ในปัจจุบัน เน่ืองจาก
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ได้พัฒนารุดหน้าไปมาก สังคมโลก ตลาดแรงงาน ความต้องการและ
ทักษะต่างๆที่จําเป็นในโลกยุคใหม่ มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโลกยุคเก่า ดังน้ัน ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือ การจัดเรียนการสอนและการทําวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอาจปรับตัวไม่ทัน โครงสร้าง
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ อาจไม่เหมาะสม และใช้การไม่ได้อีก
ต่อไปแล้วกับการทํางานจริงในภาคอุตสาหกรรม  

คําถามนําในการเสวนามีอยู่ว่า นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ในเมื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพจนทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรือสามารถผลิตงานศิลปะหรืออ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานในภาคอุตสาหกรรม และตลาดวิชาชีพ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย นักศึกษามักต้ังคําถามว่า เขาจะได้งานอะไรเมื่อต้องเรียนสิ่งต่างๆ มากมาย
ที่มหาวิทยาลัยสอน และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมักจะต้องเผชิญกับคําถามที่ว่า การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทางอุดมคติ (idealistic) เกินไปหรือไม่ 

ข้อมูลสถิ ติแสดงให้ เห็นว่า แนวโน้มของนักศึกษาที่ เลือกเรียนในสาขา ศิลปะและ
มนุษยศาสตร์ รวมท้ังสังคมศาสตร์ ในประเทศอังกฤษมีจํานวนลดลง และที่ประชุมได้พูดคุยเก่ียวกับ
ประเด็นน้ีพอสมควร แสดงให้เห็นว่า สาขาวิชาที่ทําการสอนด้านน้ีในต่างประเทศเอง ก็ประสบกับ
ปัญหาจํานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง ซึ่งไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่จํานวนนักศึกษา
ลดน้อยลงเน่ืองจากสังคมเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  
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จากการเสวนา วิทยากรได้พูดถึงอนาคตของการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ที่
อาจารย์/นักวิชาการจําเป็นต้องปรับตัวในทันกับเทคโนโลยี และเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสใหม่ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการปรับตัวของเทคโนโลยี ประเด็นสําคัญที่เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาใน
โลกอนาคต ที่มีการกล่าวถึงในที่ประชุม คือ 1) การปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมของนักวิชาการ/
นักวิจัย ในการขยายฐานองค์ความรู้ออกไป  (the extension of the knowledge) ไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (the application of knowledge) เพ่ือสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และตอบสนองความต้องการจากตลาดแรงงาน 2) ความสําคัญของการสอนทักษะ (skills) ที่
จําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับการทํางานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries) 
จําเป็นต้องใช้ ทักษะที่หลากหลาย และบางครั้งเป็นทักษะแบบผสมผสาน สําหรับงานและอาชีพใน
อนาคต ซึ่งทักษะที่จําเป็นในยุคใหม่มีความแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง มีการกล่าวถึง ทักษะที่
สําคัญในยุคใหม่ (เรียงตามลําดับความสําคัญ) มีดังน้ี ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (complex 
problem solving) ทักษะการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ทักษะการบริหารคน ทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการควบคุมคุณภาพ ทักษะการให้บริหาร ทักษะการ
ตัดสินปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพ และทักษะความคิดสร้างสรรค์  
และ 3) นักวิชาการในมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสร้างสรรค์ความแตกต่างและผลกระทบ (impact) ให้
เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม สังคม และโลก นักวิชาการจําเป็นต้องถามตัวเองว่า ได้สร้างความ
แตกต่างอะไรให้เกิดขึ้นต่อโลกใบน้ี หรือต่อสังคมที่เราอยู่ เพราะนักวิชาการมีความสําคัญและเป็นตัว
ขับเคล่ือนสังคมและโลกไปในทางหน่ึง หากนักวิชาการคิดถึงบทบาทของตนเองและปรับตัวให้ทันกับ
เทคโนโลยีจะสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้    

สําหรับประเด็นการนําเสนอผลงานในเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากในงานประชุม มีการนําเสนอหัวข้อ
ที่หลากหลาย และมีจํานวนมาก ผู้นําเสนอไม่อาจสรุปลงในรายงานฉบับน้ีได้ทั้งหมด แต่ผู้สนใจ
สามารถเข้าดูรายละเอียด รวมท้ังบทคัดย่อของบทความท่ีมีผู้นําเสนอในที่ประชุม ได้ในเว็บไซต์ 
http://iafor.org/archives/conference-programmes/euromedia/euromedia-programme-
2017.pdf และภายหลังการประชุม จะมี Proceedings ฉบับเต็มออกมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
iafor.org อีกคร้ังหน่ึง   

ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาจแบ่งเป็นหัวข้อย่อยออกเป็นสิ่งที่ประทับใจ ผลพลอยได้ ขอ้คิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

การได้รับโอกาสในการไปเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสที่มีคุณค่า
ย่ิง ที่ผู้รายงานได้รับจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้รายงานได้รับ
โอกาสอันดีในการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ในการทํางานวิชาการในระดับนานาชาติ ได้รับ
ความรู้และแนวคิดดีๆ ต่างๆ มากมายจากการรับฟังวิทยากรและผู้นําเสนอบทความตลอดสองวันของ
การประชุม 

จากการเข้าร่วมประชุมครั้งน้ี ผู้รายงานสามารถนําเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ในการเรียนการสอนวิชา MCS 3380 (สื่อสังคมออนไลน์) ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสิ่งที่
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นําเสนอ และยังเป็นประโยชน์ต่อรายวิชาอ่ืนๆ ที่ผู้รายงานรับผิดชอบ โดยช่วยให้สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับ และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สู่นักศึกษา และยังเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสื่อสารมวลชนและมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อีกด้วย   

ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัว ผู้รายงานมีความเห็นว่า การไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
ถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักวิชาการ เพราะการที่นักวิชาการทํางานวิจัย เขียนเอกสารบทความที่เป็น
ข้อถกเถียงต่างๆ ทางวิชาการแต่เพียงลําพัง ทําให้นักวิชาการจมดิ่งกับประเด็นหัวข้อของตนเอง 
บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะสามารถมองเห็นภาพกว้างออกมาเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ
น้ันเป็นอย่างไรบ้าง   การได้เปิดตนเองออกไป พบเจอผู้คนที่อยู่ในแวดวงวิชาการเดียวกัน มีความ
สนใจใกล้เคียงกัน ทําให้ได้เห็นและรับรู้ว่า นักวิชาการคนอ่ืนๆ เขาทําอะไรอยู่บ้าง เป็นการฉายภาพให้
เห็นภาพกว้างของวงวิชาการท่ีแท้จริง ที่มีคนจริงๆ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไม่
เพียงแต่เป็นตัวหนังสือที่นักวิชาการคุ้นเคยอยู่เท่าน้ัน และอาจก่อเกิดเป็นความร่วมมือในอนาคต
ร่วมกันได้ด้วย   

การได้รับโอกาสในการได้นําเสนอบทความวิชาการ ทําให้นักวิชาการได้ถ่ายทอดความสนใจ
ในประเด็นหัวข้อน้ันๆ ของตนเองออกไปสู่คนวงกว้าง ผลพลอยได้คือ การได้รับความช่ืนชมและความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมฟัง ที่มักมีข้อคําถามย้อนกลับมายังตัวผู้วิจัยในเร่ืองน้ันๆ ได้นําไปขบคิดและต่อยอด
สิ่งที่ตนค้นคว้ามาได้อีกมาก และการได้รับฟังบทความของผู้วิจัยเรื่องอ่ืนๆ อาจทําให้ผู้ฟังสามารถคิด
ต่อยอดหัวข้อ หรือประเด็นวิจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้    

นอกจากน้ี การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทําให้ผู้วิจัยสามารถ ตรวจสอบและประเมินงานของ
บุคคลอ่ืน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินงานของตนเองได้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะแท้จริงแล้ว การประเมิน
งานของบุคคลอ่ืน (ที่เรียกว่า peer review) เป็นหน้าที่ที่นักวิชาการจําเป็นและสมควรต้องทําอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตของการเป็นนักวิชาการ แต่บุคคลหน่ึงๆ จะไม่สามารถประเมินงานของบุคคลอ่ืนได้
เลย หากตนเองไม่ได้ทํางานของตนเอง ในระดับและมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ ที่ผู้เข้าร่วมต้องลงมือเขียนและนําเสนอบทความของตนเองออกมาสู่ที่ประชุม 
พร้อมเผชิญหน้ากับคําถาม รวมถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืน และการรับฟัง
บุคคลอ่ืน ประสบการณ์เหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการเรียนรู้เก่ียวกับระดับและมาตรฐานของงานทาง
วิชาการต่างๆ ที่มีอย่างหลากหลาย การเปิดโลกทัศน์และมุมมองสู่องค์ความรู้ที่กว้างขวางเหล่าน้ัน มี
ส่วนทําให้นักวิชาการ/นักวิจัยน้ันๆ มีมุมมองความคิดที่กว้างขึ้นด้วย ทําให้ไม่ตัดสินงานของบุคคลอ่ืน
จากความรู้สึกส่วนตัว แบบคิดไปเอง หรือจากมุมมองส่วนตัวที่ไม่เป็นธรรม  

ในส่วนของการจัดงาน สิ่งที่น่าประทับใจคือ ประสิทธิภาพของบุคลากรผู้จัดการประชุม งาน
ประชุมคร้ังน้ีเป็นงานใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 120 คน แต่เมื่อสังเกตดู เห็นว่า ผู้จัดงานหลักๆ มี
เพียง 3 คน ที่คอยอยู่เบ้ืองหลังและคอยช่วยเหลือในการบรรยายและอ่ืนๆ ส่วนทีมงานอาสาท่ีเข้ามา
ช่วยงานในส่วนของฝ่ายต้อนรับและแจกเอกสารการประชุมมีอีกเพียง 3 คน นอกจากน้ี ที่ประชุมมี
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ความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก งานประชุมสามารถเริ่มต้นและดําเนินการไปตามเวลาท่ีกําหนดอย่าง
เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมาก      

 

       (ลงนาม) .............................................................. 

               (ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์) 

                 ผู้รายงาน 

หมายเหตุ เอกสารแนบ  

1. กําหนดการประชุม  
2. กําหนดการประชุม Session ที่นําเสนอบทความ 
3. บทความภาษาอังกฤษที่ไปนําเสนอในที่ประชุม 

ส่วนท่ี 5 ความเห็นข้อผู้บังคับบัญชาของเจ้าสังกัด และโครงการที่ดําเนินงานต่อไป (ยกเว้นกรณีผู้รายงานเป็น
ข้าราชการต้ังแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป)  

5.1 ความเห็นข้อหัวหน้าภาควชิา  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

       (ลงนาม) .............................................................. 

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

                  หัวหน้าภาควิชา 

5.2 ความเห็นของคณบด ี  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 

       (ลงนาม) .............................................................. 

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

                  คณบดี  

 
____________________ 

 


