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ถ้อยแถลงจากบรรณาธิ การ
วารสารมนุ ษยศาสตร์วชิ าการ ฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 2 ของปี ท่ี 28 ปกวารสาร
ฉบับนี้เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอันเนื่ องมาจากว่าบทความแรกของ
วารสารฉบับนี้เป็ นบทความเกี่ยวกับขนมหวานพื้นเมืองของจังหวัดภู เก็ตและยัง
เชื่อมโยงกับมิติแห่งการท่ องเที่ยวของจังหวัดภู เก็ตได้อีกด้วย สาหรับบทความ
ทัง้ หมดในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความจานวนทัง้ สิน้ 16 บทความ ซึง่ แต่ละ
บทความล้วนได้สะท้อนความรู้ ข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิด ตลอดทัง้ ความเชื่อ
เกีย่ วกับมนุ ษยศาสตร์ในมิตติ ่างๆ ของผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดี ซึง่ ส่วนใหญ่ผเู้ ขียนจะ
เป็ นนักวิชาการและนิสติ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย
บทความแรกเป็ นบทความวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิง
สารวจของแรงจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัด
ภู เ ก็ต ประเทศไทย” ของภาณุ ว ัฒ น์ ภัก ดีอ ัก ษร และปทุ ม มาลัย พัฒ โร เป็ น
บทความทีน่ ่ าสนใจเพราะคณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิจยั เชิงสารวจเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจ
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติต่อการท่องเทีย่ วเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต ทาให้ทราบว่า
ประสบการณ์ดา้ นอาหารท้องถิน่ เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับแรกทีท่ าให้ชาวต่างชาติสนใจ
เดินทางมาท่องเทีย่ วทีจ่ งั หวัดภูเก็ตเป็ นจานวนมาก
อีกบทความก็เป็ นบทความวิจ ัยที่มีความน่ าสนใจเช่ นเดียวกัน ได้แก่
บทความเรื่อง “วาทกรรมเรื่อ งการค้า ประเวณี และการประพฤติในเรื่องกามที่
ปรากฏในพจนานุ กรมคาใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ของขจิตา ศรีพุ่ม บทความนี้
ก็ได้นาเสนอผลของการศึกษาวิจยั เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทาง
ภาษากับการประกอบสร้างชุดความคิด เรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่อง
กามทีป่ รากฏในสังคมไทย ซึง่ ผลของการศึกษานัน้ นับว่าเป็ นเรื่องทีน่ ่ าสนใจมากและ
ยังไม่มกี ารศึกษาประเด็นนี้ในวงวิชาการไทย
นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจ ัยด้านภาษาอีกหนึ่ งบทความ ได้แก่ เรื่อง
“กระบวนการแปลตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ : กรณีศกึ ษาการแปล

(ข)
กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์” โดย รัชฎาพร โชคสมบัติชยั ซึ่งผู้เขียนได้นา
เสนอผลของการศึกษาวิจยั อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนากระบวนการแปล
กวีนิพนธ์ตามตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และยังมีบทความวิจยั เรื่อง
“นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน เรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับ
ดาวินชี” ของสายวรุณ สุนทโรทก ก็นับว่าเป็ นบทความที่น่าสนใจอีกเช่นกัน เพราะ
ผู้วิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของนวนิยายสืบสวนสอบสวนและนาความรู้
ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในเรื่องกาหลมหรทึกและรหัสลับดาวินซีอกี ด้วย
ท้ า ยเล่ ม ของวารสารมนุ ษ ยศาสตร์ วิช าการฉบับ นี้ เ ป็ นบทความวิ จ ัย
เช่นเดียวกัน เรื่อง “ความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ของวราพรรณ อภิศุภะโชค ทีผ่ เู้ ขียน
ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของผูใ้ ช้บริการ
ต่ อคุ ณภาพเว็บไซต์ของส านั กหอสมุ ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลของ
การศึกษาวิจยั ทาให้ทราบข้อมูลเชิงลึกและสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อกี ด้วย
กองบรรณาธิการวารสารมนุ ษยศาสตร์วิชาการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
นั กวิชาการ นั กวิจ ัยและนิ สิตนั กศึกษาทุ ก คนที่ไ ด้ส่ งบทความมาร่ วมเผยแพร่
พร้ อ มกัน นี้ ขอขอบคุ ณผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นที่ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจและติ ด ตามวารสาร
มนุ ษยศาสตร์วชิ าการด้วยดีตลอดมา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวารสารมนุ ษยศาสตร์
วิชาการฉบับนี้จกั เป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่านตามสมควร
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