
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) การพฒันาเกณฑ์การประเมินคณุคา่ผลงานภาพถ่าย

หวัข้อ “การจบัจงัหวะความเคล่ือนไหว” ในมมุมองของ
ผู้ เรียนรายวิชา COM 223: การถา่ยภาพดจิิทลัเพื่อการ
ส่ือสาร   

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

 
2. ประเภทนักวิจัย ประสบการณ์ เคยได้รับทนุจากศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน

ปีการศกึษา 2557 
 
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  มหาวิทยาลยัรังสิต 
  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
  โทรศัพท์  4681 



6. ผู้เชียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ  
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นายกฤษณ์ ทองเลิศ 
  (ภาษาอังกฤษ)  MR.GRIT THONGLERT 
  คุณวุฒกิารศึกษา นศ. ด. นิเทศศาสตร์ 
  สถานที่ท างาน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
  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 



ต่อประเด็นเร่ืองการประเมินผลการศึกษานี ้ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (2558) ก าหนดตวับง่ชีท่ี้ 5.3 หวัข้อการประเมินผู้ เรียน ซึ่งเป็น
ชนิดของตวับ่งชีด้้านกระบวนการ ได้อธิบายตวัจดุมุ่งหมายและการก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีดี
อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
“...การประเมินผู้ เรียนมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ การประเมินผลผู้ เรียนเพ่ือให้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน การประเมินท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพฒันาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร...ทัง้นีค้วามเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความส าคญักับการก าหนดเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือประเมินท่ีมี
คณุภาพ...มีการใช้การประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานในโลกแห่งความเป็นจริง และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไข
จดุอ่อนหรือเสริมจดุแข็งของตนได้” และได้ก าหนดแนวทางการประเมินไว้ข้อหนึ่งว่า การประเมิน
นัน้ต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ “เกณฑ์ท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วม” หรือ
รับรู้ร่วมกนัตัง้แตแ่รก...” 
 

จากหลกัการดงักล่าว เป็นการตอกย า้ว่าเกณฑ์การประเมินผลท่ีดีมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั
ประการหนึ่งคือ “ผู้ เรียนมีส่วนร่วม” ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงมุ่งเน้นการสร้างเกณฑ์การประเมิน
คณุคา่ผลงานของผู้ เรียน โดยท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการสร้างเกณฑ์ผา่นกระบวนการวิจยัชัน้เรียน 

 
ในการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชานี  ้หัวข้อท่ีส าคัญหัวข้อหนึ่งคือ “การจับจังหวะ

ภาพเคล่ือนไหว” ซึ่ง Horton Brian (2001) เห็นว่าเป็นเกณฑ์คณุลกัษณะของภาพถ่ายเชิงวารสาร
ศาสตร์ท่ีดี โดยได้จ าแนกภาพประเภทนีอ้อกเป็น 2 ลักษณะคือภาพท่ีแสดงการหยุดความ
เคล่ือนไหว (Stop motion) และภาพท่ีส่ือตามความเคล่ือนไหว (Panning)  โดยปัญหาส าคญัของ
การประเมินคุณค่าผลงานประเภทนีคื้อ ความสมดุลระหว่างการแสดงความสามารถทางด้าน
เทคนิคการใช้กล้องกบัความหมายทางด้านสารสนเทศของเร่ืองราว ด้วยคณุลกัษณะดงักล่าวจึงท า
ให้เกิดปัญหาในการประเมินคณุค่าผลงานของนกัศึกษาท่ีต้องพิจารณาทัง้ในเชิงเทคนิคและการ



ประกอบสร้างความหมาย และท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดค่าน า้หนักการประเมินคุณค่า
ผลงานของนกัศกึษา 

 
จากประเด็นดังกล่าวจึงน ามาสู่การวิจัยเพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานภาพถ่าย

ระหว่างผู้สอนกับนกัศึกษา ทัง้นีก้ารก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานร่วมกันนี ้เป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนให้มีการสร้างสรรค์บรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัน ามาซึ่งหลักเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีได้รับการยอมรับร่วมกันทัง้จากผู้สอนและผู้ เรียน โดยค านึงถึง
ศกัยภาพทางความรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาใช้ฝึกปฏิบตัิงาน  ด้วยหลกัเกณฑ์
การประเมินท่ีจะได้รับจากการวิจยัครัง้นี ้นา่จะน ามาซึ่งบรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเรียนการ
สอนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และความรู้สึกมีส่วนร่วมของนกัศกึษา และการยอมรับเกณฑ์การประเมิน
คณุคา่ผลงานร่วมกนั อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือสร้างเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจังหวะความ
เคล่ือนไหว” ของนกัศกึษา ท่ีปฏิบตัไิด้จริงและเป็นท่ียอมรับของผู้ เรียนและผู้สอน 

2. เพ่ือศกึษาผลของการน าเกณฑ์การประเมินคณุค่าภาพถ่ายของนกัศึกษาท่ีได้รับจากการ
วิจยัไปใช้เพ่ือการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายภาพดจิิทลัเพ่ือการส่ือสาร 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้เกณฑ์การประเมินคณุค่าภาพถ่ายท่ีสอดคล้องกับบริบทเหตกุารณ์ของเร่ืองราวท่ี
นกัศกึษาเลือกน าเสนอ 

2.  ได้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่างานภาพถ่ายท่ีได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอน จะช่วยให้นกัศกึษามีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสอดคล้อง
กบัแนวทางการประเมินผล และท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการถ่ายภาพ
ดจิิทลัเพื่อการส่ือสารดียิ่งขึน้ 

 
 
 



11. ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการเข้าถึง
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ก) แนวคิดเร่ืองการประเมินคณุค่าของภาพถ่าย เสนอโดย Horton Brian (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) ทฤษฎีโครงความคดิของบคุคล (Personal construct approaches) และตารางกรอง

การรับรู้ (The repertory grid)   
 Fransella, Bell and Bannister (2004) ได้อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีโครงความคิดของบคุคล 
(Personal Construct Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีเก่ียวกบับคุลิกภาพและความคิด ท่ีพฒันาขึน้โดย
จอร์จ เคลล่ี (George Kelly) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ.1955 ทฤษฎีโครงความคิดของ
บคุคลและเทคนิควิธีท่ีเรียกว่า “ตารางกรองการรับรู้ (Repertory Grid) เป็นแนวทางในการค้นหา 
“โครงความคิด” (Construct) ซึ่งเป็นวิธีในการมองหรือรับรู้โลกรอบตัวของบุคคลโดยมีการ
แทรกแซงหรือการตีความจากผู้วิจยัน้อยท่ีสดุ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้ “ตารางกรองการรับรู้” เป็นวิธีในการศึกษาถึงองค์ประกอบ
ทางการสร้างสรรค์ของภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจงัหวะความเคล่ือนไหว” ในการรับรู้ของผู้ เรียน 
ตารางกรองการรับรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีโครงความคิดของบุคคล (Personal 
Construct Theory)  จึงจ าเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของทฤษฎีโครงความคิดของบคุคลตลอดจน
ขัน้ตอนของวิธีการใช้ตารางกรองการรับรู้เพ่ือเป็นแนวทางค้นหาค าตอบจากการวิจยัในครัง้นี ้

 เคลล่ี (Kelly) อธิบายว่าการคาดหวงัและการท านายเป็นแรงขบัท่ีส าคญัของจิตใจมนษุย์ 
มนษุย์แต่ละคนเป็นนกัวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความรู้หรือทฤษฎีของตนเองจากประสบการณ์



ในอดีต เพ่ือใช้ในการท านายเหตุการณ์ต่าง ๆ จากนัน้ทดสอบความเท่ียงตรงของโครงความรู้ท่ี
สร้างขึน้ ถ้าผลของการกระท าไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีความรู้ได้ท านาย มนุษย์จะปรับเปล่ียนโครง
ความคิด กล่าวคือ ปรับเปล่ียนการตีความหรือเปล่ียนการท านายหรือเปล่ียนทัง้สองอย่าง ซึ่งจะมี
ผลให้เปล่ียนแปลงความคาดหวังในอนาคตด้วย กล่าวคือ มนุษย์จะจัดเก็บประสบการณ์ใน
รูปแบบโครงความคดิ  มองหรือตีความสิ่งตา่ง ๆ ผ่านโครงความคิด และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน
ผา่นความเข้าใจเก่ียวกบัโครงความคิดของบคุคลนัน้ เช่น สดุาเห็นว่าวยัรุ่นคนหนึ่ งท่ีพบมีลกัษณะ
เซ่อซ่า หยิ่ง ไม่นึกถึงจิตใจผู้ อ่ืน สิ่งเหล่านีเ้ป็นโครงความคิดท่ีสุดาสร้างขึน้หรือเรียนรู้เพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีสุดาได้พบ การพฒันาความรู้นีเ้ร่ิมตัง้แต่เกิด เช่น เด็กพบว่า “ถ้าฉันร้องไห้ 
แมจ่ะมาหา” ความรู้หรือทฤษฎีนีถ้กูปรับแก้ไขเม่ือเด็กเติบโตขึน้ มนษุย์สร้างความรู้เก่ียวกบับคุคล
อ่ืนเพ่ือท านายการกระท าของบุคคลเหล่านัน้ วิธีการค้นหาและแก้ไขโครงความคิดของมนุษย์นีมี้
ลกัษณะเช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีศาสตร์สมยัใหม่ใช้ในการค้นพบความจริงเก่ียวกับ
โลกท่ีเราอาศยัอยู ่

 เคลล่ี กล่าวว่ามนษุย์คิดและกระท าในทิศทางเดียวกับสิ่งท่ีเขาคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ ส่วน
หลกัส าคญัของทฤษฎีโครงความคดิของบคุคล มีดงันี ้(Monaghan, 1972) 

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 
 

มนษุย์พฒันาโครงความคดิตา่ง ๆ เพ่ือให้เข้าใจโลกรอบตวัและบคุคลอ่ืน ซึ่งโครงความคิด
ท่ีมนษุย์ได้พฒันาขึน้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานของการตีความสิ่งท่ีได้สงัเกตเห็นและประสบการณ์ มนษุย์มี
การอธิบายและตีความเหตกุารณ์หรือสิ่งท่ีได้เผชิญตลอดเวลา โดยสงัเกตความเหมือนและความ
แตกต่างของสิ่งต่างๆ พร้อมๆ กนั เราจะไม่สามารถรู้จกัสิ่งหนึ่งจนกว่าจะรู้สิ่งท่ีตรงข้ามกับสิ่งนัน้ 
เชน่ เราจะไมรู้่จกัความดีเลยถ้าเรายงัไม่รู้จกัความเลว ดงันัน้ ทกุโครงความคิดของบคุคลมีสองขัว้ 
(Bipolar) เช่น ฉลาด-โง่ ความสขุ-เศร้า และมนษุย์จะจดัวางบคุคลให้อยู่ ณ จดุใดจดุหนึ่งระหว่าง
สองขัว้นี ้การค้นหาระบบโครงความคิดของบุคคลหนึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในตวับคุคลนัน้มาก
ขึน้ เคลล่ี อธิบายวา่ การเข้าใจบคุคลอ่ืนต้องอาศยัการมองโลกผ่านสายตาหรือความคิดของบคุคล
นัน้ เพราะมนษุย์มองโลกรอบตวัผ่านโครงความคิดท่ีเขาได้สร้างสรรค์ขึน้มา ดงันัน้ การศกึษาโครง
ความคิดของบุคคลจะช่วยให้เข้าใจจุดยืนหรือมุมมองของบุคคลท่ีมีต่อโลก และการส่ือสารกับ
บคุคลอ่ืนด้วย การใช้โครงความคดิของบคุคลนัน้จะชว่ยให้เราเข้าใจบคุคลนัน้มากขึน้ 

 
มนษุย์ใช้โครงความคิดในการจดัประเภทบคุคลและสถานการณ์ท่ีได้เผชิญ โครงความคิด

มีลกัษณะสองขัว้ เช่น เป็นมิตร-เป็นศตัรู มนุษย์ทุกคนได้พฒันาชุดของโครงความคิดท่ีใช้ในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั โครงความคดิมีคณุลกัษณะดงันี ้

 
1. ระบบโครงความคิดชว่ยให้ท านายเหตกุารณ์ได้มากขึน้ 
2. ระบบโครงความคิดสะท้อนความพยายามอย่างสม ่าเสมอในการอธิบายโลก

รอบตวั 
3. ระบบโครงความคิดสามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงได้ 
4. บางโครงความคิดและบางแง่มมุของระบบโครงความคิดมีความส าคญักว่าโครง

ความคดิอ่ืน 

เคลล่ี ได้ออกแบบเทคนิค “ตารางกรองการรับรู้” (Repertory Grid) เพ่ือใช้ในการศึกษา
ระบบโครงความคิดของบุคคล (Personal Construct System) วตัถปุระสงค์ส าคญัของตาราง
กรองการรับรู้ คือ การส ารวจโลกแห่งความหมายของบุคคลซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล การค้นหาโครงความคิดอาศยัการสนทนากับบุคคลหรือการสมัภาษณ์ เพ่ือเข้าใจมุมมอง



ของบุคคลเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา โครงความคิดท่ีได้ออกมาจากตารางกรองการรับรู้จะช่วยให้
เข้าใจการตีความสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลได้ เทคนิคตารางกรองการรับรู้เป็นวิธีการแสวงหาความรู้
เก่ียวกับมุมมองและทัศนคติของบุคคลอย่างเป็นระบบ อาศยัการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงความคดิของบคุคล 

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  

องค์ประกอบ (Elements) คือ สิ่งท่ีน ามาศกึษาเพ่ือค้นหาโครงความคิดเก่ียวกับหวัข้อใด
หัวข้อหนึ่ง องค์ประกอบท่ีน ามาศึกษาสามารถเป็นได้หลายอย่างขึน้อยู่กับหัวข้อ เช่น รูปภาพ 
บคุคล สถานการณ์ หรือแม้แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างสองบุคคล ถ้าต้องการศึกษาว่าบุคคลมีการ
ตีความยาสีฟันอยา่งไร องค์ประกอบในท่ีนีคื้อยาสีฟันประเภทตา่ง ๆ หวัใจส าคญั คือ องค์ประกอบ
ควรเป็นตัวแทนของหัวเร่ืองท่ีศึกษา ในกรณีนีย้าสีฟันควรเป็นตัวแทนของยาสีฟันแบบต่าง ๆ 
ส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี ้ องค์ประกอบท่ีน ามาใช้ค้นหาโครงความคิดท่ีสะท้อนถึงการรับรู้ถึง
คณุลกัษณะท่ีดีของภาพถ่ายคือ ภาพจบัจงัหวะความเคล่ือนไหวท่ีผู้ เรียนได้เลือกสรรมาน าเสนอใน
กลุม่วา่เป็นภาพท่ีดี 

วิธีการหนึง่ท่ีใช้ศกึษาโครงความคิดของบคุคลได้ คือ การสุ่มเลือก 3 องค์ประกอบ (Triad) 
จากองค์ประกอบทัง้หมดในการศกึษาขึน้มาพร้อมกนั และให้บคุคลพิจารณาว่า 2 องค์ประกอบใด
มีความเหมือนมีลกัษณะใดท่ีเหมือนกันหรือมีร่วมกัน ขณะเดียวกันสององค์ประกอบนัน้มีความ
แตกตา่งจากองค์ประกอบท่ี 3 อยา่งไร วิธีการดงักล่าวจะเปิดให้บคุคลตีความสิ่งท่ีเห็นและสะท้อน
โครงความคิดของบคุคลออกมาได้ ส่วนจ านวนครัง้ในการสุ่มเลือกกลุ่มองค์ประกอบ (Triad) จะ
เป็นก่ีครัง้นัน้ขึน้อยูก่บัเวลาท่ีมี ผู้ศกึษาสามารถปรับจ านวนกลุ่มองค์ประกอบให้เหมาะสมกบัเวลา
ได้ 

 



เทคนิคตารางกรองการรับรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. หวัข้อหรือประเด็นท่ีศกึษา ซึ่งในงานวิจยัเร่ืองนี ้ประเด็นท่ีศกึษาโดยใช้ตารางกรองการ
รับรู้ คือ เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหวัข้อ “การจบัจังหวะความเคล่ือนไหว” ของ
นกัศกึษา ท่ีปฏิบตัไิด้จริง  

2. องค์ประกอบ (Elements) ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของหวัข้อท่ีศกึษา เช่น ภาพ ภาพวาด 
สถานท่ี บุคคล สถาบนั กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี ้องค์ประกอบ ได้แก่ 
ภาพถ่ายท่ีส่ือความหมายในหวัข้อ “การจบัจงัหวะความเคล่ือนไหว”  

3. การค้นหาโครงความคิดของบุคคลเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา โดยให้บุคคลได้พิจารณา
ความเหมือนและความแตกตา่งของกลุม่องค์ประกอบ 

4. การจดัล าดบัหรือการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้โครงความคิดของบุคคลนัน้
เป็นเกณฑ์ 

ส าหรับขัน้ตอนของเทคนิคตารางกรองการรับรู้ สรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดหวัข้อหรือประเดน็ท่ีศกึษา ซึง่ประเดน็ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เกณฑ์ในการประเมิน
คณุคา่ผลงานภาพถ่ายหวัข้อ “การจบัจงัหวะความเคล่ือนไหว” ของนกัศกึษา ท่ีปฏิบตัไิด้จริง 
 

2. ก าหนดชุดขององค์ประกอบ โดยระบุหมายเลขหรือตวัอกัษรให้กับแต่ละองค์ประกอบ
และระบหุมายเลขหรือตวัอกัษรของทกุองค์ประกอบไว้ด้านบนของตาราง 

3. อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการศกึษาว่าต้องการค้นหาความคิดของกลุ่มท่ี
มีตอ่องค์ประกอบ โดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบอยา่งเป็นระบบ 

4. สุม่องค์ประกอบมาครัง้ละ 3 องค์ประกอบ เช่น สุ่มได้องค์ประกอบ C D และ A จากนัน้
ถามผู้ เรียนวา่สององค์ประกอบใดท่ีมีลกัษณะใดเหมือนกนั  และมีความแตกตา่งกบัองค์ประกอบท่ี
สามอยา่งไร 

5. จดบนัทึกสิ่งท่ีเหมือนกันของสององค์ประกอบไว้ทางด้านซ้ายของตาราง และบนัทึก
ลกัษณะท่ีตรงกันข้ามไว้ทางขวาของตาราง วิธีการนีท้ าให้ผู้ วิจัยได้โครงความคิดท่ีเป็นสองด้าน 
(Bipolar Construct)  

6. ให้ผู้ เรียนจดัล าดบัองค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบโดยใช้โครงความคิดของผู้ เรียนเป็น
เกณฑ์ในการจดัล าดบัขององค์ประกอบ 



7. ผู้วิจยัจะต้องดงึโครงความคิดเก่ียวกบัประเด็นจากผู้ เรียนให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีผู้ เรียนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ดงันัน้ ผู้วิจยัจะต้องท าซ า้ขัน้ตอนท่ี 4-6 เพ่ือค้นหาโครงความคิดอ่ืน 
ๆ โดยการสุม่องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบในแตล่ะครัง้ให้ได้ชดุองค์ประกอบท่ีไมซ่ า้กนั 

 
หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์จนได้โครงความคิดจากผู้ เรียนแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการน า

โครงความคดิทัง้หมดเหลา่นัน้มาจดักลุ่ม โดยจดัโครงความคิดท่ีมีลกัษณะหรือความหมายร่วมกนั
ให้อยูใ่นโครงความคดิเดียวกนั 

 
เทคนิคตารางกรองการรับรู้เป็นวิธีท่ีทรงพลังในการส ารวจความคิดของบุคคลเก่ียวกับ

หวัข้อ โดยเปิดให้ผู้ เรียนได้แสดงความเห็นหรือโครงความคิดด้วยตวัเอง    ตารางกรองการรับรู้ซึ่ง
เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้เข้าใจโลกทัศน์ของบุคคลถูกน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษา
หวัข้อต่าง ๆ การวิเคราะห์งาน การประเมินผล การตดัสินใจในองค์การ และการตีความเก่ียวกับ
ความคิดของบุคคล รวมไปถึงการวิจยัตลาดเพ่ือทราบถึงการตีความของผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้า
และบริการ 
 

ค) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีดงัตอ่ไปนี ้
 

กฤษณ์  ทองเลิศและพรหมพงษ์ แก้วดวงเดน่ (2547) ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง หน่วยประกอบ
ของภาพข่าวกีฬาต่อการรับรู้ของผู้ รับสาร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเข้าใจถึงคณุลกัษณะของหน่วย
ประกอบตา่ง ๆ ของภาพข่าวกีฬาท่ีดีในการรับรู้ของผู้ รับสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษาได้แก่ แนวคิดเร่ืองการถ่ายภาพกีฬา ศิลปะภาพถ่าย คณุคา่ของข่าว แนวคิดหลงัสมยัใหม่
กบัการกีฬา แนวคิดการสร้างแนวความคิดของบคุคล และตะแกรงกรองการรับรู้ เป็นแนวทางในการ
เข้าถึงปัญหาน าวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือค้นหาสหสมัพนัธ์
ระหว่างหน่วยประกอบของภาพข่าวกีฬาท่ีดีกับหน่วยประกอบอ่ืน ๆ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพเพ่ือการอธิบายคุณลักษณะของภาพข่าวกีฬาท่ีดีในการรับรู้ของผู้ รับสาร ทัง้นีโ้ดยศึกษา
ข้อมลูภาพข่าวหนงัสือพิมพ์จากการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ ปี พ.ศ. 2545 และการแข่งขนักีฬา
ซีเกมส์ ปี พ.ศ.2546 จ านวน 36 ภาพ 
 ผลการวิจยัพบว่าหนว่ยประกอบของภาพขา่วกีฬาท่ีดีในการรับรู้ของผู้ รับสารมี 6 ประการ 
ได้แก่ ภาพขา่วกีฬาท่ี 1) แสดงกิริยาท่าทางในจงัหวะสดุยอด 2) ภาพท่ีมีการแสดงออกทางอารมณ์



และความรู้สึกของนกักีฬาอย่างเดน่ชดั 3) ภาพท่ีส่ือถึงลกัษณะความเป็นชาตินิยม 4) ภาพท่ีมี
คณุลกัษณะทางวตัถแุหง่สมยันิยม 5) ภาพนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง 6) ภาพท่ีแสดงลกัษณะทางสรีระ
กล้ามเนือ้ของนกักีฬาอย่างเดน่ชดั 
 

กฤษณ์  ทองเลิศ พรหมพงษ์ แก้วดวงเดน่และอนสุรณ์ ศรีแก้ว (2548) ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง 
เกณฑ์การประเมินคณุค่าผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของนกัศึกษาในมุมมองของผู้ เรียนการ
ถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างเกณฑ์ในการประเมินคณุคา่ผลงานภาพถ่าย
เชิงวารสารศาสตร์ของนกัศกึษา ท่ีปฏิบตัิได้จริงและเป็นท่ียอมรับของผู้ เรียนและผู้สอน แนวคิดท่ีใช้
เป็นแนวทางการศึกษาได้แก่แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายภาพเชิงสารคดี ภาพข่าว การประเมินคณุค่า
ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ แนวคิดการสร้างแนวความคิดของบุคคลและตะแกรงกรองการรับรู้ของ
บุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์
ข้อมลูภาพขา่วกีฬาและภาพถ่ายเชิงสารคดีร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบกลุม่ 
 

ผลการวิจัยพบว่าเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิงสารคดีท่ีนักศึกษายอมรับ
ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 ประการได้แก่ 1)การใช้คณุคา่ของแสงเงาเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ในภาพ 2)การ
ใช้บุคคลเป็นองค์ประกอบในการส่ือเร่ืองราวความหมาย 3)การใช้หลักทัศนียมิติในการจัด
องค์ประกอบภาพ 4)ภาพแสดงการเคล่ือนไหวของเร่ืองราวเหตกุารณ์ 5)มีการใช้มุมกล้องท่ีแตกต่าง
จากมุมมองสายตาปกติ 6)ภาพถ่ายสะท้อนความเป็นจริงของเหตกุารณ์ และ 7)ภาพแสดงภาพรวม
ทัง้หมดของเหตกุารณ์ ในขณะท่ีเกณฑ์การประเมินคณุคา่ผลงานภาพข่าวกีฬาประกอบด้วยเกณฑ์ 6 
ประการได้แก่ 1)การใช้มุมกล้องส่ือความสามารถของนักกีฬา 2)ภาพส่ือสารความแข็งแกร่งผ่าน
ลกัษณะกล้ามเนือ้ของนกักีฬา 3)ภาพแสดงการหยดุความเคล่ือนไหวของเหตกุารณ์ได้ดี 4)ภาพแสดง
อารมณ์จากสีหน้านกักีฬาอย่างชดัเจน 5)การเลือกใช้ฉากหลงัท่ีท าให้ภาพนกักีฬามีความโดดเด่น 
และ 6) ภาพท าให้เกิดจินตนาการถึงความเคล่ือนไหวของเหตกุารณ์ 
 

อนุสรณ์ ศรีแก้ว (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง เกณฑ์การประเมินคณุค่าผลงานภาพถ่ายบุคคล
หวัข้อ “มิตรภาพ”ในมุมมองของผู้ เรียนการถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ือการส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
สร้างเกณฑ์ในการประเมินคณุค่าผลงานภาพถ่ายบุคคลหวัข้อ “มิตรภาพ” ของนกัศึกษาท่ีปฏิบตัิได้
จริงและเป็นท่ียอมรับของผู้ เรียนและผู้ สอนและเพ่ือน าเกณฑ์การประเมินคุณค่าภาพถ่ายของ
นกัศกึษาท่ีได้รับจากการวิจยัไปใช้เพ่ือการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทลั



เพ่ือการส่ือสาร  แนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางการศึกษาได้แก่ แนวคิดเร่ืองการประเมินคุณค่าของ
ภาพถ่าย แนวคิดการสร้างโครงความคิดของบคุคล และแนวทางการวิเคราะห์ภาพ “สายตาท่ีดี” ทัง้นี ้
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
บคุคลท่ีส่ือแสดงความหมายเร่ืองมิตรภาพร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบกลุม่ 

ผลการวิจัยพบว่าเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายบุคคลหัวข้อ “มิตรภาพ” ท่ี
นกัศึกษายอมรับประกอบด้วยเกณฑ์ 3 มิติได้แก่ 1) มิติด้านเนือ้หาเชิงนามธรรมของภาพบุคคลท่ีมี
นยัของการส่ือความหมายถึงการแบง่ปัน 2) มิติด้านอารมณ์ภาพท่ีแสดงผ่านการแสดงออกทางสีหน้า
ของผู้ ท่ีเป็นแบบ 3) มิติด้านภาษาภาพเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวกับการส่ือความหมายแฝงของแสงนุ่มถึง
ความนุม่นวลและมิตรภาพของบคุคล 
 
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 าแนกประเด็นตามเกณฑ์คณุคา่ท่ีนกัศกึษาร่วมคิดขึน้ เพ่ือน ามาหาคา่
สหสมัพนัธ์ระหว่างภาพถ่ายหวัข้อ “การจบัจงัหวะความเคล่ือนไหว” ท่ีมีคณุคา่สงู กบัเกณฑ์การ
ประเมินในองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัได้จ าแนกข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาเป็น 2 ประเภทคือ 

ก) ข้อมลูประเภทบคุคล คือประชากรนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการถ่ายภาพ
ดจิิทลัเพื่อการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ ในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2558
จ านวน 40 คน ซึง่การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาประชากรทัง้หมด 



ข) งานภาพถ่ายการจับจังหวะความเคล่ือนไหว  ได้มาจากนักศึกษาแต่ละคนท าการ
เลือกมาอยา่งเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามท่ีนกัศกึษาพิจารณาว่าภาพ
ดงักลา่วเป็นภาพท่ีมีคณุคา่ในหวัข้อดงักลา่ว รวมเป็นผลงานภาพ 40 ภาพ 

 
 12.4 เคร่ืองมือและการด าเนินการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีเรียกว่าตารางกรองการรับรู้ (repertory grid) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือเก็บข้อมลูประเภทแนวความคดิของบคุคล ซึ่งแบบสมัภาษณ์ดงักล่าวได้รับการพฒันาขึน้
ในสาขาจิตวิทยา แนวทางดงักล่าวได้รับการทบทวนและพฒันาโดย Banister, Peter, Burman, 
Erica, Parker, Ian,Taylor, Maye, and Tindall Carol (1994) โดยมีขัน้ตอนการเก็บข้อมลูดงันี ้
 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นกัศึกษาแต่ละ
กลุม่น างานภาพถ่ายหวัข้อ “การจบัจงัหวะความเคล่ือนไหว” ท่ีได้เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
คดัเลือกภาพท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่ม ท่ีเขาคิดว่าเป็นภาพท่ีมีคณุค่าท่ีดี จากนัน้นักศึกษาส่งภาพ
ดงักล่าวให้กบัผู้วิจยั ผู้วิจยัจะได้รับภาพทัง้หมด 7 ภาพ สาเหตท่ีุเลือกเพียง 7 ภาพ เพราะในทาง
จิตวิทยาการรับรู้นัน้เสนอว่าจ านวนสิ่งเร้าตรงหน้าท่ีผู้ดใูห้ความสนใจได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นัน้จะ
ไมเ่กิน 7 ชิน้หลงัจากท่ีได้เลือกงานภาพถ่ายมาทัง้หมด 7 ชิน้งานแล้ว ผู้วิจยัน างานทัง้ 7 ชิน้ มาลง
รหสัแบบสุม่โดยใช้สญัลกัษณ์ A ถึง G ก ากบัชิน้งานแตล่ะชิน้  
 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัสุ่มหยิบงานภาพถ่าย 3 ชิน้งานจาก 7 งานดงักล่าว ผู้วิจยัเปิดภาพถ่าย
ทัง้ 3 ชิน้ให้นกัศกึษาด ูแล้วผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามว่า “คณุคา่ของภาพท่ีดีท่ีเหมือนกนัในภาพ 2 ภาพ
โดยท่ีไม่พบในภาพท่ี 3” คืออะไร และ “ภาพถ่ายภาพท่ี3 นัน้มีความแตกตา่งจากลกัษณะท่ีพบใน 
2 ภาพแรกอย่างไร” นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดเพ่ือหาความเห็นชอบร่วมกันในประเด็น
ดงักลา่ว ผู้วิจยับนัทกึค าตอบท่ีได้ในแบบบนัทึกการเก็บข้อมลู (ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏในขัน้ตอนท่ี 4) 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัขอให้นกัศกึษาเรียงล าดบังานทัง้ 7 ตามลกัษณะเกณฑ์คณุคา่ท่ีสร้างขึน้ 
เร่ิมจากงานท่ีมีลักษณะตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าท่ีเหมือนกับสองภาพแรก ซึ่งจะบันทึก
คณุลกัษณะดงักลา่วในช่องของ “ความเหมือน” เรียงล าดบัเร่ือยไปจากล าดบัท่ี 1 ไปสู่งานล าดบัท่ี 
7 ท่ีมีลกัษณะ “ความแตกตา่ง” น างานภาพถ่ายนัน้มาจดัเรียงล าดบัคะแนน 1 ถึง 7 (งานท่ีมี



ลกัษณะเข้าเกณฑ์คณุค่าของภาพท่ีดีท่ีสดุให้ล าดบั 1 และไล่ล าดบัไปถึงงานท่ี 7 ซึ่งเข้าเกณฑ์
ดงักลา่วน้อยท่ีสดุ)  

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

ภาพถ่ายแตล่ะชิน้ข้างต้น ส่วนตวัเลขล าดบั 1 ถึง 7 ได้มาจากล าดบัคะแนนในขัน้ตอนท่ี 3  ดงั
ตวัอยา่งในตาราง 
 
 ความเหมือน           A    B     C     D    E    F      G       ความแตกตา่ง 
1 ………………….. 5 3 4 1 6 2 7 ………. 
2 
 

         

3 
. 
. 
. 

         

7          
8 ภาพถ่ายหวัข้อ “การจบั

จั ง ห ว ะ ค ว า ม
เคล่ือนไหว” ท่ีมีคณุคา่ดี
มาก 

       ภาพถ่ายหัวข้อ “การ
จั บ จั ง ห ว ะ ค ว า ม
เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ”  ท่ี มี
คณุคา่น้อย 

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

60 นาที 
 
ขัน้ตอนท่ี 6 หลงัจากท่ีได้บนัทกึข้อมลูลงตารางดงักลา่วแล้วจนครบ 7 เกณฑ์การประเมิน

คณุคา่แล้ว ผู้วิจยัขอให้นกัศกึษาเรียงล าดบังานท่ีเขาคดิวา่เป็น “ภาพถ่ายท่ีมีคณุคา่ดีมาก” ไปสู่ 
“ภาพท่ีมีคณุคา่น้อย” แล้วบนัทกึคา่คะแนนลงในชอ่งสดุท้าย ซึง่ตวัอย่างตารางข้างต้นคือช่องท่ี 8   

 



 ขัน้ตอนท่ี 7 เปรียบเทียบหาความสอดคล้องของแตล่ะคูเ่กณฑ์การประเมินคณุคา่เพ่ือหา
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ในแต่ละข้อ โดยเน้นค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อท่ี 8 กับคู่อ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาว่าเกณฑ์การประเมินคณุคา่ในองค์ประกอบใดท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์กบัภาพถ่ายหวัข้อ “การ
จบัจงัหวะความเคล่ือนไหว” ท่ีมีคณุคา่ดีมาก 

 
12.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูจากคา่สหสมัพนัธ์ Pearson หลงัจากท่ีทราบคา่สหสมัพนัธ์แล้ว ผู้วิจยัจะ

แปลผลและตีความหมายของเกณฑ์การประเมินท่ีมีสหสมัพนัธ์กบั ภาพถ่ายหวัข้อ “การจบัจงัหวะ
ความเคล่ือนไหว” ท่ีมีคณุค่าดีมาก เพ่ือน าไปสู่ค าอธิบายถึงตวัชีว้ดัเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งในประเด็นนี ้
ผู้วิจยัจะได้น 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
คณุคา่ของภาพถ่ายเฉพาะภาพจบัจงัหวะความเคล่ือนไหวท่ีได้รับการน าเสนอทางส่ือสิ่งพิมพ์และ
ส่ือเว็บไซตใ์นระหวา่งเดือนกนัยายนปี พ.ศ. 2558 ถึงพฤศจิกายน 2558 

 

14. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 
 ตลุาคม 2558 ถึง กมุภาพนัธ์ 2559 
 ตค. พย. ธค.  มค. กพ. 
1.น าเสนอโครงการวิจยั *********     
2.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง *********     
3.เก็บรวบรวมข้อมลูภาพถ่าย  *******    
4.เก็บข้อมลูการสมัภาษณ์นกัศกึษา  *******    



4.วิเคราะห์ข้อมลู  *******    
5.เขียนรายงานการวิจยั   ******* *********  
6.สง่ผลงานการวิจยั     ******* 
 
15. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 

 
    1,000 

 
บาท 

2. ค่าใช้สอย 
     3.1คา่จดัท าแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลู 40 ชดุ 
     3.2 คา่จ้างพมิพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.3 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวจิยั (200 บาท x 4 เลม่) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย)                                                 1,000 บาท                           
  

 
800 

    5,000 
800 

 
บาท 
บาท 
บาท 
 

รวมงบประมาณที่หวัหน้าโครงการได้รับ 8,600 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 22,800 บาท 
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