
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) การพฒันาเกณฑ์การประเมินคณุคา่ผลงานภาพถ่าย

บคุคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ในมมุมองของผู้ เรียนรายวิชา 
COM 223: การถ่ายภาพดจิิทลัเพื่อการส่ือสาร   

(ภาษาอังกฤษ) Development of Evaluating Criteria for 
“Friendship” Portrait Photography  as Perspective 
by Students in COM 223: Digital Photography for 
Communication  

 
2. ประเภทนักวิจัย ประสบการณ์ เคยได้รับทนุจากศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน

ปีการศกึษา 2547 
 
3. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ประเภทหลัก  การวิจยัเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการสอน 

  ประเภทย่อย  การปรับเปล่ียนวิธีการวดัและประเมินผลการเรียน 
 
4. รายวิชา/สาขาที่ท าวิจัย  COM 223 การถ่ายภาพดจิิทลัเพ่ือการส่ือสาร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
5. ผู้ด าเนินการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นายอนสุรณ์ ศรีแก้ว 
  (ภาษาอังกฤษ)  MR. ANUSORN SRIKAEW 
  คุณวุฒกิารศึกษา นศ. ม. การส่ือสารมวลชน 
  สถานที่ท างาน  คณะนิเทศศาสตร์   
  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
  โทรศัพท์  4709 
6. ผู้เชียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ  
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นายกฤษณ์ ทองเลิศ 



  (ภาษาอังกฤษ)  MR.GRIT THONGLERT 
  คุณวุฒกิารศึกษา นศ. ด. นิเทศศาสตร์ 
  สถานที่ท างาน  คณะนิเทศศาสตร์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  โทรศัพท์  4681 
 
7. สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล 
 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
8. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
 รายวิชาการถ่ายภาพดิจิทลัเพ่ือการส่ือสาร เป็นรายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต โดยมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย 2 ชัว่โมงและมีภาคปฏิบตั ิ
3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ การประเมินผลการเรียนการสอนเน้นผลงานภาคปฏิบตัิร้อยละ 50 โดยคิด
คะแนนจากผลงานภาพถ่ายของนกัศกึษา  โดยเกณฑ์การประเมินคณุคา่ของผลงานนัน้ เท่าท่ีผ่าน
มาเป็นการใช้หลกัเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปท่ีตัง้อยู่บนหลกัการท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลกัเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าภาพถ่ายของประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนทาง
นิเทศศาสตร์ในประเทศไทย 

 
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์การประเมินคุณค่าภาพถ่ายในประเทศไทยหาได้มีความ

สอดคล้องกบัหลกัการของต าราตะวนัตกเสมอไปไม่ ประจกัษ์ชดัจากผลการตดัสินคณุคา่ของภาพ
ขา่วหรือภาพถ่ายเชิงสารคดีท่ีได้รับรางวลัจากสถาบนัตา่ง ๆ ท่ีมีหลกัเกณฑ์แตกตา่งกนั ในท านอง
เดียวกันเม่ือพิจารณาในบริบทของการเรียนการสอนวิชาการถ่ายภาพ ได้พบปัญหาท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การประเมินคณุคา่ผลงานของนกัศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของรายวิชาท่ีสอน
เก่ียวกบังานสร้างสรรค์ กล่าวคือการประเมินคณุคา่ผลงานจากผู้สอนมีความเป็นอตัวิสยัสงู ซึ่งใน
บางครัง้ผู้ เรียนมีข้อโต้แย้งผลการประเมินคุณค่าผลงานจากผู้สอน แม้ผู้ สอนจะพิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์พืน้ฐานทัว่ไปท่ีเป็นท่ียดึถือกนัในวงวิชาการซึง่มีการประเมินคณุคา่ผลงานจากนานามิต ิ
เชน่ คณุคา่ทางเนือ้หาของภาพ คณุคา่ทางสนุทรียศาสตร์ คณุคา่ทางเทคนิค เป็นต้น 

 



ในการสอนภาคปฏิบตัใินรายวิชานี ้หวัข้อท่ีส าคญัหวัข้อหนึง่คือ การถ่ายภาพบคุคล โดยปี
การศึกษานี ้ผู้ สอนได้ก าหนดงานการถ่ายภาพบุคคลในหัวข้อ “มิตรภาพ” เพ่ือให้สอดรับกับ
คา่นิยมพืน้ฐานของสงัคมไทยในการด ารงอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบับริบท
ทางสังคมและการเมืองท่ีปรารถนาความสันติสุข และยังเป็นกลไกส าคัญของการสร้างสังคม
ธรรมาธิปไตยตามแนวนโยบายการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรังสิต  

 
ในการก าหนดหัวข้องานดงักล่าว น ามาสู่การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานภาพถ่าย

ระหว่างผู้สอนกับนกัศึกษา ทัง้นีก้ารก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานร่วมกันนี ้เป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนให้มีการสร้างสรรค์บรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัน ามาซึ่งหลักเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีได้รับการยอมรับร่วมกนัทัง้จากผู้สอนและผู้ เรียน และสอดคล้อง
กบับริบทของเหตกุารณ์ท่ีผู้ เรียนและผู้สอนได้ร่วมกันก าหนดประเด็นทางการศกึษา โดยค านึงถึง
ศกัยภาพทางความรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาใช้ฝึกปฏิบตัิงาน  ด้วยหลกัเกณฑ์
การประเมินใหมท่ี่จะได้รับจากการวิจยัครัง้นี ้นา่จะน ามาซึง่บรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเรียน
การสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และความรู้สึกมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการยอมรับเกณฑ์การ
ประเมินคณุค่าผลงานร่วมกัน น่าจะเป็นประโยชน์ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีดี
ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือสร้างเกณฑ์ในการประเมินคณุคา่ผลงานภาพถ่ายบคุคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ของ
นกัศกึษา ท่ีปฏิบตัไิด้จริงและเป็นท่ียอมรับของผู้ เรียนและผู้สอน 

2. เพ่ือศกึษาผลของการน าเกณฑ์การประเมินคณุคา่ภาพถ่ายของนกัศกึษาท่ีได้รับจากการ
วิจยัไปใช้เพ่ือการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายภาพดจิิทลัเพ่ือการส่ือสาร 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้เกณฑ์การประเมินคณุคา่ภาพถ่ายบคุคลท่ีสอดคล้องกบับริบทเหตกุารณ์และ
วฒันธรรมของสงัคมไทยในปัจจบุนั 

2. ได้หลกัเกณฑ์การประเมินคณุคา่งานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับ
ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน จะชว่ยให้นกัศกึษามีแนวทางในการสร้างสรรค์



ผลงานท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการประเมินผล และท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาการถ่ายภาพดจิิทลัเพ่ือการส่ือสารดียิ่งขึน้ 

 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการเข้าถึง
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ก) แนวคิดเร่ืองการประเมินคณุคา่ของภาพถ่าย เสนอโดย Brian Horton (2001), และ 
Gillian Rose (2001) ว่าด้วยแนวทางการวิเคราะห์และประเมินคณุคา่ผลงานภาพถ่ายเพ่ือการ
ส่ือสารในมิติต่างๆ ได้แก่คณุค่าจากองค์ประกอบทางด้านเนือ้หาสาระทางการส่ือสารมวลชน   
คณุค่าจากองค์ประกอบทางด้านศิลปะภาพถ่าย พิจารณาจากประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือการ
ผสมผสานระหวา่งหลกัการจดัองค์ประกอบภาพ ซึง่หลกัการจดัองค์ประกอบภาพได้แก่ การใช้ฉาก
หน้าและฉากหลงั การเน้นจดุสนใจด้วยกฎสามส่วน การแสดงทศันียมิติ การใช้กรอบภาพ ความ
สมดลุ คณุคา่ของแสงและเงา และคณุค่าจากองค์ประกอบทางด้านเทคนิคภาพถ่ายได้แก่ ความ
ชดัเจนของภาพ ความถกูต้องของสีสนัในภาพ เป็นต้น 

 
ข) แนวคดิการสร้างโครงความคดิของบคุคล (Personal construct approaches) และ 

The repertory grid เสนอโดย Kelly George A. และได้รับการพฒันาโดย Banister, Peter, 
Burmaan, Erica, Parker, Ian, Taylor, Maye, and Tindall Carol. (1994) วา่ด้วยระเบียบวิธี
การศกึษาโครงความคดิของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งเร้า ซึง่ในกรณีนีคื้อ ภาพถ่ายบคุคล Kelly กลา่ววา่
มนษุย์คิดและกระท าในทิศทางเดียวกบัสิ่งท่ีเขาคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ สว่นหลกัส าคญัของทฤษฎี
โครงความคิดของบคุคล มีดงันี ้ 

1. มนษุย์เฝ้าสงัเกตเหตกุารณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีมีแนวโน้มจะหวนเกิดขึน้ซ า้อีก 
2. มนษุย์เห็นเหตกุารณ์ในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 
3. มนษุย์มีการจดัล าดบัของสรรพสิ่ง 
4. ระบบการสร้างของมนุษย์จะประกอบด้วยการจัดแบ่ง 2 ประเภท อีกนัยหนึ่ง คือ 

มนษุย์จะเฝ้าหาด้านตรงข้ามส าหรับความหมายของสรรพสิ่ง 
5. มนุษย์พยายามเช่ือมสัมพันธ์กับโลกภายนอกให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  และ

พยายามท่ีจะรู้จกัตนเอง 



6. มนษุย์มีการจดัการกบัโลกรอบตวัท่ีสอดสมัพนัธ์กบัการประยกุต์ใช้ 
7. ระบบการสร้างโครงความคิดของบคุคลมีความหลากหลาย มนุษย์เปล่ียนวิถีทางใน

การจดัการกบัโลกรอบตวั โดยขึน้อยูก่บัวา่อะไรมีความเหมาะสมกบัเขา 
8. การเปิดกว้างและความยืดหยุ่นของบุคคลสามารถท าให้จัดการกับสถานการณ์ท่ี

หลากหลายได้ 
9. ยิ่งการตีความของมนุษย์ต่อสรรพสิ่งมีความเหมือนกันมากเท่าใด ยิ่งมีแนวโน้มท่ี

ความคดิจะไปในทิศทางเดียวกนัมากเทา่นัน้ 
10. ยิ่งมนุษย์มีความเข้าใจต่อสรรพสิ่งจากมุมมองของผู้ อ่ืนได้มากเท่าใด จะช่วยให้การ

ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนดีขึน้เทา่นัน้ 
 
มนุษย์พัฒนาโครงความคิดต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจโลกรอบตวัและบุคคลอ่ืน ซึ่งโครง

ความคิดท่ีมนษุย์ได้พฒันาขึน้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานของการตีความสิ่งท่ีได้สงัเกตเห็นและประสบการณ์ 
มนุษย์มีการอธิบายและตีความเหตกุารณ์หรือสิ่งท่ีได้เผชิญตลอดเวลา โดยสงัเกตความเหมือน
และความแตกตา่งของสิ่งตา่ง ๆ พร้อม ๆ กนั เราจะไม่สามารถรู้จกัสิ่งหนึ่งจนกว่าจะรู้สิ่งท่ีตรงข้าม
กบัสิ่งนัน้ เชน่ เราจะไมรู้่จกัความดีเลยถ้าเรายงัไมรู้่จกัความเลว ดงันัน้ ทกุโครงความคิดของบคุคล
มีสองขัว้ (Bipolar) เชน่ ฉลาด-โง่ ความสขุ-เศร้า และมนษุย์จะจดัวางบคุคลให้อยู่ ณ จดุใดจุดหนึ่ง
ระหว่างสองขัว้นี ้เช่น อยู่กึ่งกลางระหว่างความสขุกบัความเศร้า ทัง้นีม้นษุย์ตีความความเป็นจริง
ด้วยการสร้างโครงความคิดต่าง ๆ ขึน้ การค้นหาระบบโครงความคิดของบุคคลหนึ่งจะน าไปสู่
ความเข้าใจในตวับุคคลนัน้มากขึน้ Kelly อธิบายว่า การเข้าใจบุคคลอ่ืนต้องอาศยัการมองโลก
ผ่านสายตาหรือความคิดของบุคคลนัน้ เพราะมนุษย์มองโลกรอบตวัผ่านโครงความคิดท่ีเขาได้
สร้างสรรค์ขึน้มา ดงันัน้ การศกึษาโครงความคิดของบุคคลจะช่วยให้เข้าใจจดุยืนหรือมมุมองของ
บคุคลท่ีมีตอ่โลก และการส่ือสารกบับคุคลอ่ืนด้วย การใช้โครงความคิดของบคุคลนัน้จะช่วยให้เรา
เข้าใจบคุคลนัน้มากขึน้ 

Kelly  ได้ออกแบบเทคนิค “ตารางกรองการรับรู้” (Repertory Grid) เพ่ือใช้ใน
การศกึษาระบบโครงความคิดของบคุคล (Personal Construct System) วตัถปุระสงค์ส าคญัของ
ตารางกรองการรับรู้ คือ การส ารวจโลกแห่งความหมายของบคุคลซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล การค้นหาโครงความคิดอาศยัการสนทนากับบุคคลหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าใจ
มมุมองของบุคคลเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา โครงความคิดท่ีได้ออกมาจากตารางกรองการรับรู้จะ
ช่วยให้เข้าใจการตีความสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลได้ เทคนิคตารางกรองการรับรู้เป็นวิธีการแสวงหา



ความรู้เก่ียวกับมุมมองและทัศนคติของบุคคลอย่างเป็นระบบ อาศยัการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงความคิดของบคุคล 

ตารางกรองการรับรู้ หรือ Repertory Grid สามารถน ามาประยุกต์กับงานด้าน
ส่ือสารมวลชน โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาผู้ รับสาร เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการ
เนือ้หาของส่ือท่ีผู้ รับสารต้องการได้ ช่วยให้รู้จกัผู้ รับสารเป้าหมายดีขึน้ อนัจะส่งผลตอ่การวางแผน
เนือ้หาและพัฒนาประสิทธิผลในการส่ือสาร วิธีการของตารางกรองการรับรู้มีวิธีการตรวจสอบ
ความสอดคล้องภายในของค าตอบ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาของการศกึษาผู้ รับสารจากการส ารวจด้วย
แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์แบบปกติท่ีมกัได้ค าตอบเก่ียวข้องกับสิ่งท่ี “ดี” ท่ีควรมีตามปกติ
หรือตามความคาดหมายทัว่ไป ( 
 

ค) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
กฤษณ์ ทองเลิศและช านาญ หลายเจริญโชคชยั. “การบรูณาการภาพบคุคลกบั 

โครงสร้างรูปอกัษรท่ีเก่ียวกบัการเว้าวอนทางเพศในงานโฆษณายีนส์” . 
นิเทศศาสตรปริทศัน์. 17, 1 (กรกฎาคม- ธนัวาคม 2556) : 185-195. 

กฤษณ์  ทองเลิศและพรหมพงษ์ แก้วดวงเดน่. “รายงานการวิจยัเร่ืองหน่วยประกอบของ 
ภาพขา่วกีฬาตอ่การรับรู้ของผู้ รับสาร”. นิเทศศาสตรปริทศัน์. 8, 1 (ปีการศกึษา
2547) : 108-119. 

        กฤษณ์  ทองเลิศ, พรหมพงษ์ แก้วดวงเดน่และอนสุรณ์ ศรีแก้ว. “เกณฑ์การประเมิน 
 คณุคา่ผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของนกัศกึษาในมมุมองของผู้ เรียนการ 
 ถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์”. นิเทศศาสตรปริทศัน์. 9, 2  (ปีการศกึษา2548) : 77- 
 82. 

 
 
12. ระเบียบวิธีวิจัย 
 12.1 ประเภทของการวิจัย  
 การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
 
 
 



 12.2 ระเบียบวิธี 
 การวิจยันีใ้ช้แนวทางการศึกษาการสร้างโครงความคิดของบุคคล (Personal construct 
approaches) ซึ่งมีรูปแบบการวิจยัท่ีบรูณาการร่วมกนัระหว่างการศกึษาเชิงคณุภาพ (qualitative 
Study) ร่วมกบัการศกึษาเชิงปริมาณ  (Quantitative Study) โดยการศึกษาเชิงคณุภาพเป็นการ
สมัภาษณ์ผู้ เรียนแบบกลุ่มในลกัษณะการระดมความคิด ส่วนการศกึษาเชิงปริมาณเป็นการน าผล
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ท่ีได้จ าแนกประเด็นตามเกณฑ์คณุคา่ท่ีนกัศกึษาร่วมคิดขึน้เพ่ือน ามาหาคา่
สหสมัพนัธ์ระหว่าง “ภาพถ่ายบุคคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ท่ีมีคณุค่าสูง” กับเกณฑ์การประเมินใน
องค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัได้จ าแนกข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาเป็น 2 ประเภทคือ 

ก) ข้อมลูประเภทบคุคล คือประชากรนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการถ่ายภาพ
ดจิิทลัเพื่อการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ ในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2557 
จ านวน 40 คน ซึง่การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาประชากรทัง้หมด 

ข) งานภาพถ่ายบุคคลหวัข้อ “มิตรภาพ”  ได้มาจากนกัศึกษาแต่ละคนท าการเลือกมา
อยา่งเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามท่ีนกัศกึษาพิจารณาว่าภาพดงักล่าว
เป็นภาพท่ีมีคณุคา่ในหวัข้อดงักลา่ว รวมเป็นผลงานภาพ 40 ภาพ 

 
 12.4 เคร่ืองมือและการด าเนินการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจยัเลือกใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีเรียกวา่ตารางกรองการรับรู้ (repertory grid) ซึง่เป็น
เคร่ืองมือเก็บข้อมลูประเภทแนวความคิดของบคุคล ซึง่แบบสมัภาษณ์ดงักลา่วได้รับการพฒันาขึน้
ในสาขาจิตวิทยา แนวทางดงักลา่วได้รับการทบทวนและพฒันาโดย Banister, Peter , Burman, 
Erica , Parker, Ian ,Taylor, Maye , and Tindall Carol (1994) โดยมีขัน้ตอนการเก็บข้อมลูดงันี ้
 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มน างานภาพถ่ายบุคคลท่ีได้เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือคดัเลือกภาพท่ีเป็นตวัแทนของ
กลุ่ม ท่ีเขาคิดว่าเป็นภาพบคุคลท่ีมีคณุคา่ท่ีดี จากนัน้นกัศกึษาส่งภาพดงักล่าวให้กบัผู้วิจยั ผู้วิจยั
จะได้รับภาพทัง้หมด 7 ภาพ สาเหตท่ีุเลือกเพียง 7 ภาพ เพราะในทางจิตวิทยาการรับรู้นัน้เสนอว่า
จ านวนสิ่งเร้าตรงหน้าท่ีผู้ดใูห้ความสนใจได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นัน้จะไม่เกิน 7 ชิน้หลงัจากท่ีได้



เลือกงานภาพถ่ายมาทัง้หมด 7 ชิน้งานแล้ว ผู้ วิจยัน างานทัง้ 7 ชิน้ มาลงรหสัแบบสุ่มโดยใช้
สญัลกัษณ์ A ถึง G ก ากบัชิน้งานแตล่ะชิน้  
 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัสุม่หยิบงานภาพถ่ายบคุคล 3 ชิน้งานจาก 7 งานดงักลา่ว ผู้วิจยัเปิด
ภาพถ่ายทัง้ 3 ชิน้ให้นกัศกึษาด ูแล้วผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามว่า “คณุคา่ของภาพท่ีดีท่ีเหมือนกนัในภาพ 
2 ภาพโดยท่ีไมพ่บในภาพท่ี 3” คืออะไร และ “ภาพถ่ายภาพท่ี3 นัน้มีความแตกตา่งจากลกัษณะท่ี
พบใน 2 ภาพแรกอย่างไร” นกัศกึษาร่วมกนัระดมความคดิเพ่ือหาความเห็นชอบร่วมกนัในประเดน็
ดงักลา่ว ผู้วิจยับนัทกึค าตอบท่ีได้ในแบบบนัทกึการเก็บข้อมลู (ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในขัน้ตอนท่ี 4) 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัขอให้นกัศกึษาเรียงล าดบังานทัง้ 7 ตามลกัษณะเกณฑ์คณุคา่ท่ีสร้างขึน้ 
เร่ิมจากงานท่ีมีลกัษณะตามเกณฑ์การประเมินคณุคา่ท่ีเหมือนกบัสองภาพแรก ซึง่จะบนัทกึ
คณุลกัษณะดงักลา่วในชอ่งของ “ความเหมือน” เรียงล าดบัเร่ือยไปจากล าดบัท่ี 1 ไปสูง่านล าดบัท่ี 
7 ท่ีมีลกัษณะ “ความแตกตา่ง” น างานภาพถ่ายบคุคลนัน้มาจดัเรียงล าดบัคะแนน 1 ถึง 7 (งานท่ีมี
ลกัษณะเข้าเกณฑ์คณุคา่ของภาพท่ีดีท่ีสดุให้ล าดบั 1 และไลล่ าดบัไปถึงงานท่ี 7 ซึง่เข้าเกณฑ์
ดงักลา่วน้อยท่ีสดุ)  

 
ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้วิจยับนัทึกข้อมลูลงตาราง โดยล าดบั A, B,…..G บนตารางนัน้คือชิน้งาน

ภาพถ่ายบคุคลแตล่ะชิน้ข้างต้น สว่นตวัเลขล าดบั 1 ถึง 7 ได้มาจากล าดบัคะแนนในขัน้ตอนท่ี 3  
ดงัตวัอยา่งในตาราง 
 
 ความเหมือน           A    B     C     D    E    F      G       ความแตกตา่ง 
1 ………………….. 5 3 4 1 6 2 7 ………. 
2 
 

         

3 
. 
. 
. 

         

7          



8 ภาพถ่ายบคุคลหวัข้อ 
“มิตรภาพ” ท่ีมีคณุคา่ดี
มาก 

       ภาพถ่ายบคุคลหวัข้อ 
“มิตรภาพ”ท่ีมีคณุคา่
น้อย 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 ท าซ า้ขัน้ตอนท่ี 2 ถึง 4 จนครบ 8 ครัง้ ซึง่กระบวนดงักล่าวนีใ้ช้เวลาประมาณ 

60 นาที 
 
ขัน้ตอนท่ี 6 หลงัจากท่ีได้บนัทกึข้อมลูลงตารางดงักลา่วแล้วจนครบ 7 เกณฑ์การประเมิน

คณุคา่แล้ว ผู้วิจยัขอให้นกัศกึษาเรียงล าดบังานท่ีเขาคดิวา่เป็น “ภาพถ่ายบคุคลหวัข้อ “มิตรภาพ”
ท่ีมีคณุคา่ดีมาก” ไปสู ่ “ภาพท่ีมีคณุคา่น้อย” แล้วบนัทึกคา่คะแนนลงในช่องสดุท้าย ซึ่งตวัอยา่ง
ตารางข้างต้นคือช่องท่ี 8   

 
 ขัน้ตอนท่ี 7 เปรียบเทียบหาความสอดคล้องของแตล่ะคูเ่กณฑ์การประเมินคณุคา่เพ่ือหา
คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งเกณฑ์ในแตล่ะข้อ โดยเน้นคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อท่ี 8 (ภาพถ่ายบคุคล
หวัข้อ “มิตรภาพ” ท่ีมีคณุคา่ดีมาก) กบัคูอ่ื่น ๆ เพ่ือพิจารณาวา่เกณฑ์การประเมินคณุคา่ใน
องค์ประกอบใดท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์กบั “ภาพถ่ายบคุคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ท่ีมีคณุคา่ดีมาก”  

 
12.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูจากคา่สหสมัพนัธ์ Pearson หลงัจากท่ีทราบคา่สหสมัพนัธ์แล้ว ผู้วิจยัจะ

แปลผลและตีความหมายของเกณฑ์การประเมินท่ีมีสหสัมพันธ์กับภาพถ่ายบุคคลหัวข้อ 
“มิตรภาพ” ท่ีมีคณุคา่ท่ีดี เพ่ือน าไปสู่ค าอธิบายถึงตวัชีว้ดัเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งในประเด็นนี ้ผู้วิจยัจะ
ได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูในลกัษณะการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)  
 
 12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 
 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ข้อมูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวบข้อมูลจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชา COM 223 การถ่ายภาพดิจิทลัเพ่ือการส่ือสาร แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู
เพ่ือสรุปเป็นรายงานวิจยัตอ่ไป 
 



13. ขอบเขตของการวิจัย/ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยศึกษาเกณฑ์การประเมิน
คณุคา่ของภาพถ่ายเฉพาะภาพบคุคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ท่ีได้รับการน าเสนอทางส่ือสิ่งพิมพ์และส่ือ
เว็บไซตใ์นระหวา่งเดือนมิถนุายนปี พ.ศ. 2557 ถึงพฤศจิกายน 2557  
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5.เขียนรายงานการวิจยั   ******* *********  
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15. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 

 
    1,000 

 
บาท 

2. ค่าใช้สอย 
     3.1คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวจิยั (200 บาท x 4 เลม่) 
     3.3 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย) 
    

 
5,000 
800 

1,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
 

รวมงบประมาณที่หวัหน้าโครงการได้รับ 7,800 บาท 
3. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     3.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุ ิ1 ทา่น 
     3.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
     3.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัที่เสร็จสมบรูณ์ 
     3.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 22,000 บาท 
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ลงนาม__________________ ผู้เสนอโครงการ 

          (นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว) 
 

17. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

          ลงนาม___________________________  
                       (นายอายุวัฒน์ รงคะประยูร) 
 
 
 

 



18. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

                    ลงนาม___________________________  
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หมายเหตุ โปรดแนบประวตัินกัวิจยัมาพร้อมกนัด้วย 


