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เร่ือง : การสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

 

 จุลนิพนธBฉบับนี้มีวัตถุประสงคBเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร>างสรรคBงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อศึกษาขั้นตอนการ

สร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB เพื่อให>ผู>เข>าชมได>รับความสุนทรีย และได>มีสGวนรGวมใน

การสGงผลงานภาพถGายเพื่อเปFนสGวนหนึ่งในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยเครื่องมือที่ใช>ใน

การศึกษาเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะหBข>อมูลตGาง ๆ ทั้งเอกสาร งานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวข>อง  

ซ่ึงมีการสัมภาษณBเชิงลึกผู >เชี ่ยวชาญด>านการจัดนิทรรศการออนไลนB 1 ทGาน ผู >เชี ่ยวชาญด>าน 

การถGายภาพ 2 ทGาน และมีการสำรวจความคิดเห็นของกลุGมเปiาหมาย อายุตั้งแตG 18 – 29 ป_ ที่มี 

ความสนใจตGอการรับชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB จำนวน 100 ทGาน เพื่อนำข>อมูลที่ได>จาก

การศึกษาทั้งหมดมาจัดทำโครงสร>างและการนำเสนองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยให>

ผู>เชี่ยวชาญด>านการทำนิทรรศการออนไลนBชGวยแนะนำด>านการวางแผน การทำงานบนสื่อออนไลนB 

รวมถึงข>อที่ควรต>องระมัดระวัง จากนั้นจึงดำเนินการสร>างงานนิทรรศการ ประกอบด>วยภาพถGายจาก

ผู>จัดทำ ภาพถGายจากชGางภาพหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ภาพถGายจากผู>รGวมกิจกรรม และวิดีโอสัมภาษณB

ชGางภาพ (Video Interview Photographer)  

 หลังจากข้ันตอนการผลิต ผู>ศึกษาได>จัดทำการประเมินผล โดยให>ผู>เข>าชมนิทรรศการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุGมเปiาหมายที่มีอายุมีตั้งแตG  18 – 29 ป_ จำนวน 100 ทGาน และ

สัมภาษณBเช ิงล ึก (In-depth Interview) ก ับผู >ร GวมกิจกรรมสGงภาพถGาย จำนวน 7 ทGาน พบวGา

กลุGมเปiาหมายสGวนใหญGมีความพึงพอใจตGอการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB LONELY TOOGETHER 

เนื่องจากเนื้อหาแนวคิด (Concept) และรูปแบบ มีความนGาสนใจ เพลิดเพลินได>รGวมแชรBความรู>สึก

และภาพถGายผGานกิจกรรม เข>าถึงได>งGายโดยไมGจำกัดขอบเขตภูมิภาคประเทศไทย ตลอดจนป]ญหาและ

อุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน ผู>ศึกษาได>นำมาวิเคราะหBเพื่อนำไปพัฒนาชิ้นงานให>สมบูรณBยิ่งขึ้น รวมถึง

จะนำไปปรับใช>ในอนาคตตGอไป 

 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธBฉบับนี้สำเร็จลุลGวงด>วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยBวีระชัย นิชาภัทร 

อาจารยBผู>ควบคุมดูแลจุลนิพนธBที่ให>คำปรึกษา แนะนำ และคำติชม เพื่อแก>ไขสGวนที่บกพรGองและ 

คอยสนับสนุนผู >ศ ึกษาให>สามารถผลิตผลงานออกมาได>อยGางเต็มความสามารถ นอกจากน้ี

ขอขอบพระคุณอาจารยBดร. สังกมา สารวัตร อาจารยB ผ.ศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษB อาจารยBพาฝ]น ศุภวานิช  

อาจารยBภัทราพร สังขBพวงทอง ที่กรุณามอบคำแนะนำและข>อเสนอแนะในการทำจุลนิพนธBศึกษาให>

สำเร็จลุลGวงไปได>ด>วยดี

 ขอขอบพระคุณอาจารยBคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทGานที่ได>ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู> และคอยให>คำปรึกษา แนะนำ จนทำให>ศิษยBคนน้ี

ประสบความสำเร็จด>วยดี 

 ขอขอบคุณชGางภาพ บุคคลผู>มีชื่อเสียงทุกทGาน ที่ให>ความสนใจ ความชGวยเหลือและการ

สนับสนุน อาทิ รGวมสGงภาพถGายเพื่อแสดงภายในงานนิทรรศการ ให>คำสัมภาษณBสำหรับการทำวิดีโอ

สัมภาษณB รGวมถึงผู>เข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนBและรGวมกิจกรรมสGงภาพถGายเพื่อเปFนสGวนหน่ึง

ในงานนิทรรศการ และขอบคุณผู>เชี่ยวชาญ และผู>เกี่ยวข>องที่ให>ข>อมูลทุกทGาน ที่ให>คำปรึกษาและ

คำแนะนำด>านเน้ือหาและวิธีการทำงาน 

 ขอขอบคุณ Red Velvet สำหรับบทเพลงอันแสนไพเราะ ซึ่งเปFนสGวนหนึ่งในการสร>าง

กำลังใจ คลายเครียด และอยูGเปFนเพื่อนยามทำจุลนิพนธBชิ้นนี้ ขอบคุณสมาชิกวง Red Velvet ไอรีน 

ซึลกิ เวนดี้ จอย และเยริ สำหรับการลงรูปผGานสื่อออนไลนBเพื่อชโลมจิตใจและเปFนรอยยิ้มในแตGละวัน 

ตั้งแตGวันที่เริ่มทำจุลนิพนธBเปFนระยะเวลา 8 เดือน และเพื่อนที่ได>รู>จักจากการเปFนแฟนคลับวง Red 

Velvet ท่ีคอยให>ความชGวยเหลือ สนับสนุนในยามต>องการ 

 ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน>องทุกคน ทั้งเพื่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อนจากโรงเรียนทุกคนท่ี

ให>ความชGวยเหลือ แสดงความคิดเห็นและคอยเสริมบางจุดที่ยังมีความบกพรGอง เพื่อให>งานสามารถ

ดำเนินผGานพ>นไปด>วยดี อีกท้ังยังคอยให>กำลังใจและผลักดันตลอดระยะเวลาท่ีจัดทำจุลนิพนธBช้ินน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พGอ แมG ที่คอยชGวยเหลือ ให>กำลังใจ โอบกอดและดูแลยามเหนื่อย

ล>า ให>การสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวผู>ศึกษาตลอดระยะเวลาจัดทำจุลนิพนธB รวมถึงขอบคุณผู>ศึกษา

เองที่ไมGยGอท>อ แม>จะเจออุปสรรคตGาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมGวGาจะความเครียด ความกดดัน ความเสียใจและ

ไมGมั่นใจในตนเอง แตGยังตั้งมั่นและตั้งใจในการสร>างผลงานออกมา จัดทำทุกรายละเอียดของงาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB ไมGวGาจะเรื่องการออกแบบกราฟ�กที่ต>องใช>ภายในงาน รวมถึงการสร>าง

เนื้อหาที่จะต>องนำเสนอ ซึ่งเปFนสิ่งที่ผู>ศึกษาไมGถนัดในการทำและไมGมีประสบการณBมากGอน แตGได>

เรียนรู>วิธีการและประสบการณBในการทำงานสGวนตGาง ๆ และเมื่อมองจากอนาคตจะชื่นชมความเกGงใน

การทำจุลนิพนธBคร้ังน้ี 
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บทที่  1 

บทนำ 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

นิทรรศการ (Exhibition) คือ การนำส่ิงของท่ีจัดแสดงออกสูGสายตาสาธารณะ เปFนส่ิงของ

ที่ต>องการจัดแสดงตั้งอยูG หรือในพื้นที่อื่นที่เกิดการแสดง ซึ่งขึ้นอยูGกับลักษณะและความแตกตGางของ

องคBประกอบตGาง ๆ นิทรรศการถือเปFนสGวนหนึ่งของพิพิธภัณฑB เปFนพื้นฐานในการสื่อสาร รับรู>  

โดยนำเสนอวัตถุเพ่ือการพบเห็น การสาธิต หรือการชื่นชม ทำให>ผู>เข>ารGวมเกิดประสบการณBและ

แบGงป]น เกิดปฏิสัมพันธBกันในสังคม ป]จจุบันคำศัพทBในการออกแบบนิทรรศการไมGได>หมายความ 

แคGการจัดแสดงวัตถุเทGานั้น แตGถูกขยายความออกไป มีการตีความมากขึ้น ไมGวGาจะเปFนทางกายภาพ,  

การสื่อสารเช่ือมตGอทางอิเล็กทรอนิกสB, สถาป]ตยกรรม, การละคร, การเต>น, ศิลปะการแสดง และ 

งานกราฟ�กเพ่ือสร>างประสบการณBให>เปFนท่ีจดจำ (Wijanee : 2562) 

การจัดนิทรรศการในป]จจุบันสามารถแยกได>ตามวัตถุประสงคBของการจัด คือ นิทรรศการ

ทางการศึกษา นิทรรศการทางการตลาด นิทรรศการทางการเมือง นิทรรศการทางศิลปะ วัฒนธรรม

และส่ิงแวดล>อม นิทรรศการทางการทหาร และนิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธBองคBกร  

ในป]จจุบันมีผู >เข>าชมงานนิทรรศการมากขึ ้น โดยอ>างอิงจากรายงานประจำป_ของ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหGงกรุงเทพมหานคร (BACC) พบวGาในป_ พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู>เข>าชมถึง มี 

1,818,622 คน โดยมากกวGา ป_ พ.ศ. 2561 และป_ พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนผู>เข>าชม 1,753,682 คน 

และ 1,757,970 คน ตามลำดับ แสดงถึงความสนใจของผู>คนที่เริ่มเป�ดรับนิทรรศการ มีความต>องการ

เข>าชม มีประสบการณBรGวมภายในงานท่ีถูกจัดแสดง (หอศิลปวัฒนธรรมแหGงกรุงเทพมหานคร : 2563) 

น ิทรรศการอ ิเล ็กทรอนิกส B (E-Exhibition) หร ือ น ิทรรศการออนไลนB (Online 

Exhibition) คือการจำลอง หรือการจัดแสดงเนื้อหา สาระหรือความรู>ผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสB มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อเทคโนโลยีโดยมีลักษณะเปFนสื่อประสม เพื่อสร>างความรู>และความเพลิดเพลิน 

นิทรรศการอิเล็กทรอนิกสBจึงเปFนเครื่องมือที่มีความนGาสนใจและมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในด>านการศึกษา 

วิทยาศาสตรB ธุรกิจ สังคม การเมือง จึงทำให>นิทรรศการออนไลนBมีความนGาสนใจ โดยพัฒนาเปFน

รูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงตGาง ๆ เพื่อให>ผู >เข>าชมได>รับประสบการณBที ่แปลกใหมG เกิดความ

สะดวกสบาย รวมถึงชGวยประหยัดเวลาในการเดินทาง เพียงแคGใช>สมารBทโฟนหรือคอมพิวเตอรBเชื่อม

กับอินเตอรBเน็ตก็สามารถเข>าชมนิทรรศการออนไลนBได>อยGางอิสระ  ประกอบกับป]จจุบันเกิดการ

ระบาดของ COVID-19 ท่ีเปFนโรคติดตGออันตราย ทำให>มีมาตรการควบคุมโรค การจัดแสดงนิทรรศการ

ตGาง ๆ จึงต>องปรับตัว อยูGในรูปแบบออนไลนBเพ่ือลดความเส่ียงในการระบาดและแพรGเช้ือ  
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ป]จจุบันการถGายภาพได>มีบทบาทในชีวิตประจำวัน เนื่องจากภาพถGายเปFนสื่อสำคัญ 

ในการถGายทอดความรู> ขGาวสาร แนวคิด และความรู>สึก อารมณBตGาง ๆ ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งถือเปFน

เครื่องมือในการสื่อสารอยGางหนึ่ง ทำให>เกิดความเข>าใจซึ่งกันและกันได> และเปFนองคBประกอบพื้นฐาน

ท่ีมีอยูGในส่ืออ่ืน ๆ (ณัฐกร สงคราม : 2557) เน่ืองจากมีความเปFนรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายความหมาย

ได>ด>วยตนเอง ชGวยอธิบายส่ิงท่ีเปFนนามธรรมให>เข>าใจได>งGายข้ึน เพราะในบางครั้งการส่ือสารผGานคำพูด 

ข>อความ อาจทำให>ผู >รับสารเกิดการแปลความหมายที่ผิดหรือแตกตGางกันออกไป  ทั้งยังเปFนส่ือ

สร>างสรรคBความงดงาม ความเพลิดเพลิน และภาษาภาพถือเปFนภาษาสากล จนได>รับการยอมรับ

โดยท่ัวไปวGา การถGายภาพเปFนศิลปะอีกหน่ึงแขนง  

การถGายภาพจึงถือเปFนเรื่องนิยมภายในสังคมป]จจุบัน นอกจากจะถGายภาพเพื่อความ

เพลิดเพลินหรือเพ่ือสื่อสารถึงผู>รับสารจำนวนมากเมื่อโหลดรูปภาพผGาน Social Media แล>ว ภาพถGาย

ยังถูกนำมาใช>ประโยชนBในการผลิตสื ่อตGาง ๆ อีกด>วย เชGน ในกระบวนการพิมพB การทำหนังสือ  

การประชาสัมพันธB หรือกระทั่งใช>ในสื่อ Social Media และภาพถGายถือเปFนสื่อสากลที่มนุษยBทุกคน

เข>าใจ เมื่อดูภาพถGายแล>วสามารถสะท>อนสภาพชีวิต สังคม และการเลGาเรื่องราวจากอดีตสูGป]จจุบันได> 

ภาพถGายจึงเปFนสGวนหนึ่งของการสื่อสารและยังชGวยให>ผู>ถGายภาพสามารถสื่อสารข>อความด>วยศิลปะ 

ขั้นสูง สอดคล>องกับที่ Goto Aki (2560) ได>ระบุไว>ในบทความเรื่องความสำคัญของการใช>ถ>อยคำเพ่ือ

ถGายทอดแนวคิดเบื้องหลังภาพถGายไว>วGา ภาพถGายเปFนสิ่งที่เสนอ สิ่งที่ผู>ถGายควรคำนึงถึงหรือมุมมองที่มี

ขณะถGายภาพ ผู>คนสามารถคาดหวังเรื่องราวที่ถGายทอดออกมาทั้งในรูปแบบของถ>อยคำและภาพถGาย 

ดังน้ัน ผมจึงให>ความสำคัญเสมอกับการถามตัวเองวGาทำไมถึงถGายภาพน้ี และทำไมถึงเลือกภาพน้ี  

สังคมในป]จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยGางตGอเนื่องจากและรวดเร็ว ทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคม สภาพแวดล>อมรอบข>าง ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ซึ่งมีผลตGอความสัมพันธBระหวGาง

ผู>คนและสภาพแวดล>อมภายในสังคมเมือง วิถีชีวิต การอยูGอาศัย ประสบการณBและความทรงจำ เมื่อมี

ประชากรหลั่งไหลเข>ามาอาศัยอยู Gในเมืองและเพิ ่มขึ ้นอยGางรวดเร็ว เมืองจึงกลายเปFนมหานคร 

ขนาดใหญGและพัฒนาความเจริญ วิถีการอาศัยของประชากรภายในเมืองจึงเปลี่ยนไปพึ่งความเจริญ

ทางวัตถุมากขึ้น ชีวิตของคนในเมืองจึงมีความป]จเจกนิยมสูง และให>ความสำคัญตGอชีวิตตัวเอง

มากกวGาผู>อื่น คนแตGละคนจึงมีความสัมพันธBกันแบบผิวเผิน ซึ่งแตกตGางจากการใช>ชีวิตในชนบท ทำให>

เกิดการเปรียบเทียบวGาชีวิตในเมืองเปFนชีวิตที่ต>องแขGงขันและอันตราย มีความรวดเร็วในการใช>ชีวิต 

เปFนชีวิตที ่แปลกแยก นGาเบื ่อ ฉาบฉวย เฉื ่อยชาและกGอให>เกิดความเหงา โดย City Index ได>มี 

การสำรวจในป_ พ.ศ. 2560 พบวGา 55% ของคนในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษเกิดความรู>สึกเหงา

กับการอาศัยในเมืองบางครั้ง และความเหงายังเปFนหนึ่งในป]ญหาของเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ¬น 

กGอให>เกิดธุรกิจการเชGาเพื่อนขึ้นเพื่อคลายความเหงาของคนภายในเมือง ซึ่งสาเหตุที่ทำให>เมืองใหญG

เกิดความรู >สึกเหงาเปFนเพราะขาดความรู >สึกของชุมชน ในขณะเดียวกัน มีผู >คนถึง 41% คิดวGา



3 

ความรู>สึกเหงาก็เปFนแรงผลักดันให>ผู>คนค>นหาเพ่ือนมากข้ึน การออกแบบเมืองหรือการดำเนินกิจกรรม

อยGางใดอยGางหนึ่งที่เอื้อตGอการใช>พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ทำให>ผู>คนได>มีโอกาสมาพบปะ พูดคุย 

สังสรรคBกันมากขึ้น ก็นGาจะเปFนสิ่งที่ลดทอนและคลายความเหงาของผู>คนในเมืองเหลGานั้นให>ลดลงได> 

(BBC The Future : 2018) 

 ความเหงาเปFนอาการทางใจของมนุษยBที่เกิดจากให>วัตถุนิยมรุกเข>าครอบงำเปFนพื้นที่สGวน

ใหญGของชีวิตในชีวิตประจำวันของคนเรา ในบางเวลาอาจเกิดความรู>สึกเหงาถึงแม>วGาจะอาศัยอยูG

รGวมกัน ทำให>เกิดความรู>สึกกลับกลายเปFนเหมือนดั่งคนแปลกหน>าตGอกันได>ในบางเวลา (ประมวล  

เพ็งจันทรB : 2562) แตGในบางครั้ง ระดับความเข>มข>นของอารมณBเหงามักสGงผลกระทบตGอชีวิตของ

บุคคลและสังคมทั้งในทางบวกและทางลบ ในทางบวก ความเหงาจะกลายเปFนแรงบันดาลใจให>นักคิด

และศิลป�นสร>างสรรคBผลงานจนได>รับการยกยGองวGาเปFนผลงานที่ยิ่งใหญG หลายคนทำกิจกรรมอื่น ๆ 

เพ่ือให>คลายเหงาแล>วทำให>พบอาชีพใหมGหรือแนวทางการดำเนินชีวิตใหมGที่ดีกวGาเดิม ในทำนอง

เดียวกัน ความเหงาอาจเปFนแรงผลักดันให>หลายคนทำลายส่ิงของ ทรัพยBสิน หรือแม>แตGชีวิตของตนเอง

และผู>อื่น ถึงแม>วGาการใช> Social Media จะทำให>ผู>คนรู>สึกเหงา แตGสื่อ Social Media ยังสามารถ

เชื่อมโยงผู>คนเข>าถึงกันได>ตามจุดประสงคBเริ่มแรกของการพัฒนาสื่อสังคมออนไลนBนี้ ซึ่งขึ้นอยูGกับ

ผู>ใช>งานเลือกใช>สื่อ โดย David Ludden อาจารยBด>านจิตวิทยา ยกตัวอยGาง ถ>าหากนักศึกษาชั้นป_ที่ 1 

ใช>เวลาในโลกออนไลนBในการติดตGอเพื่อนเกGาสมัยมัธยม ทำให>พวกเขาเสียโอกาสในการทำความรู>จัก

กับเพื่อนใหมGในมหาวิทยาลัย ทำให>พวกเขารู>สึกเปลGาเปลี่ยว ในขณะเดียวกัน หากพวกเขาเลือกใช>โลก

ออนไลนBในการติดตGอกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย จะทำให>พวกเขาเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น เชGนเดียวกับผู>

ที่มีความรู>สึกเหงาทางสังคม ได>ทำความรู>จัก พูดคุยในสิ่งที่มีความสนใจรGวมกันหรือมีกลุGมสังคมทาง

ออนไลนB โดยเฉพาะเทคโนโลยีด>านการติดตGอสนทนาได>ถูกพัฒนาให>สามารถเห็นหน>ากันได> เชGน  

การ Video Call ตGาง ๆ สามารถเติมเต็มจิตใจได> (“โซเชียลมีเดีย กับ ความเหงา” : 2561) 

จากสภาพสังคมเมืองหลวงกรุงเทพมหานครที่ผู>คนมักมีความเหงามากบ>าง น>อยบ>าง

ตามแตGละบุคคลนำมาเปFนจุดรGวมที่นำผู>คนที่มีความรู>สึกเหมือนกันเข>ามามีปฏิสัมพันธB แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันผGานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBในหัวข>อ “ความเหงาในเมือง” ของศิลป�นแตGละคน

ที่เข>ารGวมแสดงผลงาน รวมทั้งเป�ดกว>างเชิญชวนผู>เข>าชมนิทรรศการรGวมแชรBภาพถGายออนไลนBของ

ตนเอง จากเหตุผลดังกลGาวข>างต>นทำให>ผู>ศึกษามีความสนใจและจัดทำนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

พร>อมกับศึกษาขั้นตอนในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB และเสนอมุมมองตGาง ๆ ท่ี

ถGายทอดความหมาย ความเหงาในเมือง เพื ่อให>ผู >เข>าชมสามารถเข>าถึงเนื ้อหาและการสื ่อสาร  

เหมาะกับสภาพการณBสังคมยุควิถีใหมG โดยใช>ความรู >ทางนิเทศศาสตรBที ่ผู >ศึกษาเลGาเรียนนำมา

ประยุกตBใช>ให>การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วัตถุประสงค. 

1. เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจัดแสดงงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู>เข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

“LONELY TOOGETHER” 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ. 

ขอบเขตด%านเน้ือหา 

ผู>ศึกษามุGงศึกษาวิธีและขั้นตอนในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>

แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” โดยมีการนำเสนอและประชาสัมพันธBเกี่ยวกับงานนิทรรศการ

ออนไลนBผGาน Social Media 

ขอบเขตกลุ:มเปuาหมาย 

 กลุGมเปiาหมายหลัก : ประชากรกลุGมวัยรุGน 18 – 29 ป_ ตั้งแตGมัธยมปลายถึงวัยทำงาน มี

ความสนใจและช่ืนชอบในการถGายภาพ  

 กลุGมเปiาหมายรอง : ประชากรทุกเพศทุกวัย มีความสนใจและช่ืนชอบในการถGายภาพ 

  

ข้ันตอนการศึกษา 

1. ค>นคว>าข>อมูลและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข>อง เพื ่อนำมาใช>ในการศึกษาและสร>างสรรคB

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

2. ทบทวนวรรณกรรมและแหลGงอ>างอิงงานนิทรรศการออนไลนBที่เกี่ยวข>องเพื่อนำมาใช>ใน

การศึกษาและวิเคราะหBข>อมูล 

3. เก็บรวบรวมข>อมูลจากผู>เช่ียวชาญและกลุGมเปiาหมายเพ่ือนำมาวางแผนการผลิต 

4. ประชาสัมพันธBงานนิทรรศการผGาน Social Media 

5. จัดแสดงงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

6. ประเมินผลงานโดยใช>แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู>เข>าชมงานนิทรรศการ 

7. สรุปผลการศึกษาและข>อเสนอแนะ 

8. นำเสนอช้ินงานและจัดทำรูปเลGมจุลนิพนธB 

9. จัดแสดงผลงาน ณ งานสุดขอบ 
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แผนการดำเนินงาน 

 ตGอไปน้ีเปFนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาในรูปแบบตาราง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 – 1 ตารางแสดงแผนการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
2563 2564 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

ศึกษาข>อมูลและเสนอหัวข>อ           

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข>องและ

ทบทวนวรรณกรรม 
          

กระบวนกGอนการผลิต           

กระบวนการผลิต           

สรุปการทำงานและจัดทำ

รูปเลGมให>สมบูรณB 
          

ตรวจและแก>ไขเลGม 

จุลนิพนธB 
          

 

ข%อจำกัดทางการศึกษา 

1. ข>อจำกัดด>านสถานการณBโรคระบาดไวรัสโคโรนGา (COVID-19) 

2. ข>อจำกัดด>านงบประมาณในการจัดแสดงนิทรรศการ 

 

ผลท่ีคาดว:าจะได%รับ 

1. เพื่อทำให>เข>าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>

แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

2. เพื่อให>ทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู>เข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

“LONELY TOOGETHER”  

 

นิยามศัพท. 

 ความเหงาในมุมมองต:าง ๆ คือ มุมมองหรือความคิดของบุคคล ที่มีตGอความเหงาใน

รูปแบบตGาง ๆ เชGน ความเหงาทำให>รู>สึกโดดเด่ียว ความเหงาคือการกระตุ>นเพ่ือมีปฏิสัมพันธBกับผู>อ่ืน 

กระบวนการถ:ายภาพ คือ ลักษณะการใช>งานและกระบวนการตGาง ๆ หรือการใช>

เทคโนโลยีเพ่ือได>ภาพ เชGน กล>องฟ�ลBม กล>องดิจิตอล กล>องคอมแพค หรือกล>องในสมารBทโฟน 
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ภาพถ:าย คือ การใช>กล>องถGายภาพเพ่ือบันทึกภาพ ถือเปFนหน่ึงในศิลปะอยGางหน่ึง เพ่ือให>

ศิลป�นได>ถGายทอดเร่ืองราวท่ีปรารถนาจะส่ือได> 

นิทรรศการออนไลน. (Online Exhibition) คือ การจัดแสดงนำเสนอเนื ้อหาหรือ

ผลงานผGานองคBประกอบตGาง ๆ เชGน แสง ภาพ เสียง อุปกรณBอิเล็กทรอนิกสBตGาง ๆ โดยมีการวางแผน

และจัดวางองคBประกอบให>มีความสัมพันธBกัน เพื่อให>ผู>รับสารสามารถสัมผัส เรียนรู> ทดลองใช> หรือ 

มีกิจกรรมเสริมประกอบ มีจุดมุGงหมายท่ีชัดเจนผGานส่ือ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวขEอง 

 

การศึกษาจุลนิพนธBเรื่อง “การสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB” ผู>จัดทำได>ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือใช>เปFนแนวประกอบการศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการถGายภาพ 

- การถGายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดองคBประกอบภาพ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนิทรรศการออนไลนB 

- แนวคิดและทฤษฎีส่ือประสม 

- เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

4. บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการถ:ายภาพ 

การถGายภาพหรือถGายรูป ภาษาอังกฤษเรียกวGา Photography มีรากศัพทBภาษกรีก 2 คำ 

Phos แปลวGาแสงสวGาง Graphein แปลวGา การเขียน เมื่อนำมารวมกันมีความหมายวGา การเขียนภาพ

ด>วยแสงสวGาง ในการถGายภาพแบGงความหมายเปFน 2 ประเด็นคือ 

1.  เชิงวิทยาศาสตรB เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหวGางฟ�ลBมหรือวัสดุไวกับแสง 

2.  เชิงศิลปะ เกิดจากการผสมผสานการวาดภาพด>วยแสง, เงา, สี เพื ่อใช>ถ Gายทอด

ความหมาย อารมณBและความรู>สึก ดังนั้น การถGายภาพจึงหมายถึงการสร>างภาพเสมือนเพื่อถGายทอด

ความหมาย อารมณB และความรู>สึกผGานกระบวนการแสงสะท>อนจากวัตถุไปตกกระทบวัสดุไวตGอแสง 

บันทึกไว>เพ่ือนำไปผGานกระบวนการสร>างภาพให>ปรากฎ 

 

การถ:ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

 การถGายภาพเพ่ือการส่ือสาร คือ การถGายภาพเพ่ือส่ือความหมายของสาร (Message) ท่ีผู>

สGงสารต้ังใจให>ผู>รับสาร (หรือผู>ดูภาพ) ได>รับรู> เข>าใจ ประทับใจ หรือกGอให>เกิดอิทธิพลในเชิงโน>มน>าวใจ

ตGอผู>รับสารในทางใดทางหนึ่ง เพื่อมุGงหวังที่จะบรรลุเปiาหมายในการส่ือสาร (อ>างใน เวทิต ทองจันทรB : 

2557) 
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องคBประกอบของการส่ือสาร จึงประกอบด>วย 

1. ผู>สGงสาร (Sender) คือ แหลGงหรือต>นทางที่ทำหน>าที่รวบรวมข>อมูล ขGาวสาร และจัด

ให>เปFนระบบระเบียบกGอนที่จะสGงสารนั้นไปยังผู>รับสาร ผู>สGงสารอาจเปFนบุคคลคนเดียว กลุGมบุคคล 

หรือสถาบันก็ได> 

 2. สาร (Message) คือ สิ่งที่สGงออกมาจากผู>สGงสาร ไมGวGาจะเปFนขGาวสาร ข>อมูล ความรู> 

ประสบการณB ความรู>สึก อารมณB หรือทัศนคติ เพ่ือให>ผู>รับสารได>รับข>อมูลเหลGาน้ัน 

 3. ชGองทาง (Channel) คือ ตัวกลางที ่ผู >สGงสารนั ้น ๆ ไปยังผู >รับสาร ซึ ่งอาจเปFนส่ือ 

(Media) อยGางงGาย เชGน การพบปะพูดคุย การเขียน การแสดงกิริยาทGาทาง หรืออาจเปFนสื่อที่มีความ

ซับซ>อนย่ิงข้ึน เชGน วิทยุ โทรทัศนB ภาพยนตรB คอมพิวเตอรB 

 4. ผู>รับสาร (Receiver) คือ บุคคลเปiาหมายที่ผู>สGงสารต>องการรับสารที่สGงมา ซึ่งอาจเปFน

บุคคลคนเดียว กลุGมบุคคล หรือสถาบันก็ได>เชGนกัน 

 5. ปฏิกิริยาตอบสนองและย>อนกลับ (Response and Feedback) คือ การที่ผู>รับสาร

ได>รับสารและแปลความหมาย จากนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตGอสารอยGางใดอยGางหนึ่ง เชGน เข>าใจ

หรือไมGเข>าใจ เห็นด>วยหรือไมGเห็นด>วย คล>อยตามหรือตGอต>าน โดยอาจจะตรงหรือไมGตรงกับที่ผู>สGงสาร

ต>องการก็เปFนได> แตGหากได>มีการย>อนกลับไปยังผู>สGงสารได>รับรู>ก็จะชGวยให>สามารถปรับการสื่อสารให>

ได>ผลดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งเรียกกระบวนการนี้วGา การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  

โดยผู>รับสารจะเปล่ียนหน>าท่ีเปFนผู>สGงสาร และผู>สGงสารจะเปล่ียนหน>าท่ีเปFนผู>รับสารน่ันเอง 

 การสื่อสารที่ดีจึงเปFนกระบวนการที่ทำให>ผู>สGงสารและผู>รับสารเกิดความเข>าใจตรงกัน

เพื่อให>บรรลุเปiาหมายที่ตั้งไว> ดังนั้น จึงเปFนหน>าที่ของนักสื่อสารหรือนักนิเทศศาสตรB ในฐานะที่ต>องเปFน

ผู>ออกแบบกระบวนการสGงผGานสารจากแหลGงหรือต>นทาง ไปสูGบุคคลหรือกลุGมเปiาหมาย โดยจะต>อง

จัดเตรียมสารรวมท้ังส่ือหรือชGองทางในการสGงสารให>เหมาะสมและกGอให>เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 นอกจากนี้ ภาพยังสื่อความหมายได>ลึกซึ้งยิ ่งกวGาการพูด เนื่องจากภาพมีผลตGอการ

กระตุ>นการรับรู>ด>วยการมองเห็น ซึ่งมีประสิทธิผลดีกวGาการรับรู>ด>วยการฟ]ง การสื่อสารด>วยภาพนี้แบGง

ตามขนาดของผู>รGวมส่ือสาร ได>แกG การส่ือสารในระดับบุคคล ระดับกลุGม และระดับสังคม 

1. ใ น ระด ั บบ ุ คคล  ภาพถ G า ย เป F นก า รส ื ่ อ ส า รภาพ ในบ ุ คคล  ( Intrapersonal 

Communication) การเก็บ บันทึกภาพของตนเองตั้งแตGในอดีตถึงป]จจุบัน การเก็บความประทับใจ

ตGอสิ่งแวดล>อมออกมาเปFนภาพแทนความทรงจำที่มีอยูG นอกจากนี้ในขณะที่ถGายภาพทำให>บุคคลมี

สมาธิ และเกิดความรื่นรมยBในการสัมผัสกับสิ่งสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งอาจกลGาวได>วGา การรักษา

ทางด>านจิตใจ (Psycho Therapy) ได>อีกวิธีหน่ึง 

2. ในระดับกลุGม เชGน ครอบครัว เพื่อนฝูง ภาพถGายมีความสำคัญตGอการสื่อสารระหวGางกัน 

ทั้งในด>านการเตือนความจำในความสัมพันธBที่มีรGวมกัน เก็บภาพไว> เพื่อเปFนหลักฐานทางกฎหมาย 
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การนำเสนอภาพ เพื่อมาใช>ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทยB เชGน X-ray, CT-scan ตลอดจนการ

เก็บภาพจากการสGองกล>องดูอวัยวะตGาง ๆ ที่มีป]ญหาในรGางกาย (scope) การเก็บภาพถGายทางอากาศ

เพ่ือประโยชนBการเกษตร อุตุนิยมวิทยา และส่ิงแวดล>อมตGาง ๆ  

3. ในระดับสังคมทั ่วไป ที ่มีผู >ร ับสาร มีลักษณะเปFนมวลชน (Mass) ภาพถGายเปFนส่ือ 

(Media) ไมGว GาจะเปFนหนังสือ นิตยสาร ภาพถGาย เข>ามามีบทบาทเปFนอยGางมาก (Langford, 

1991:p.6) ภาพถGายมีความสำคัญตGอการสGงขGาวสารประจำวันไปยังผู >ร ับสาร นอกจากจะใช>ใน 

การประกอบขGาวหรือบทความแล>ว บางครั้งภาพถGายยังสามารถสื่อความหมายได>ดีกวGาเนื้อขGาว  

เพราะแสดงอารมณBหรือกิริยาท่ีซGอนเร>นของผู>ท่ีตกเปFนขGาว  

การถGายภาพเพ่ือการส่ือสารมีประโยชนBหลายประการ ดังน้ี 

1. ประโยชนBทางสังคม ภาพถGายทำให>เกิดการสื่อสารทั้งภายในบุคคล กลุGม และระดับ

มวลชน โดยทำให>เกิดการแลกเปล่ียนข>อมูลขGาวสาร ผGานทางภาพถGายท่ีเก็บไว>ในความทรงจำ และเก็บ

ไว>เปFนประวัติศาสตรBแกGคนรุGนลูกหลานตGอไป 

2. ทางด>านเศรษฐกิจ ชGวยสGงเสริมการขายทางตรงด>วยการโฆษณาด>วยรูปถGาย สGวนการ

สGงเสริมการขายทางอ>อม คือ การสร>างภาพลักษณBที ่ด ีขององคBกรผGานทางภาพถGายเพื ่อการ

ประชาสัมพันธB 

3. ทางด>านการเมือง ภาพถGายทางด>านวารสารศาสตรBจะถGายทอดการเมืองทั้งในระดับ

ชุมชนท>องถิ่น จนกระทั่งถึงระดับนานาชาติ ในลักษณะของความสัมพันธBเชิงอำนาจระหวGางชาวบ>าน

และนักการเมือง เจ>าหน>าที่ของรัฐ หรือแม>แตGชาวบ>านด>วยกันเอง ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มิใชG

เฉพาะชGวงของการเลือกต้ังเทGาน้ัน (อ>างใน เวทิต ทองจันทรB : 2557) 

 

การถ:ายภาพเพ่ือส่ืออารมณ.และความรู%สึก 

 การสื่ออารมณBและความรู>สึกจากการถGายภาพนั้น นอกจากการแสดงออกทางสีหน>าและ

ทGาทางของบุคคลที่เปFนแบบแล>ว ชGางภาพยังสามารถใช>มุมกล>องหรือจัดองคBประกอบตGาง ๆ เสริมให>

สื ่ออารมณBและความรู>สึกได>มากขึ้น ภาพถGายที่มีคุณคGา คือ ภาพที่สามารถสะท>อนอารมณBและ

ความรู>สึกได>ด>วยตนเอง โดยไมGจำเปFนต>องมีข>อความประกอบ ซึ่งจะเห็นได>จากสื่อเพื่อการรณรงคBตGาง 

ๆ ท่ีมักเลือกใช>ภาพประเภทน้ีในการกระตุ>นความคิดหรือปรับเปล่ียนทัศนคติของผู>ชม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดองค.ประกอบภาพ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเส>นสมมุติ (Vectors) 

เส>นสมมุติกราฟ�ก (Graphic Vector) ถูกสร>างขึ้นเพื่อเพิ่มมิติให>กับภาพ ที่ทำหน>าที่นำ

สายตาของผู>ชมให>มองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งโดยธรรมชาติ หากไมGต>องการ
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ให>สายตาทอดเลยจนหลุดขอบภาพไป ก็สามารถจัดวางองคBประกอบให>ปรากฏวัตถุที่มาทำหน>าที่หยุด

สายตาไว>ได> (Zettl : 2011) การวาดเส>นสมมุตินี ้ เปFนหลักการเดียวกับบการถGายภาพโดยจัด

องคBประกอบภาพให>มี “เส>นนำสายตา” (Leading Lines) ซึ่งสตีฟ แม็คเคอรBรี่ ชGางภาพระดับโลก 

เจ>าของภาพ “เด็กหญิงชาวอัฟกัน” (Afghan Girl) แนะนำไว>เปFนหนึ่งในเทคนิคการจัดองคBประกอบ

ภาพ (The Cooperative of Photography : 2015) 

2.2 ทฤษฎีความสมดุล 

ความสมดุลของภาพไมGได>เกิดจากการวางภาพให>เปFนสมมาตรแตGเพียงอยGางเดียว 

ชGางภาพสามารถจัดองคBประกอบภาพให>เกิดความสมดุลได>ด>วยการจัดวางวัตถุในตำแหนGงที่เหมาะสม

หลายตำแหนGงบนจอภาพ ตราบใดท่ีภาพยังคงความม่ันคงทางโครงสร>าง (Structural Stability) ไว>ได> 

ความสมดุลจึงผันผวนระหวGางแบบสถิต (Static หรือ Stable) ซึ่งเกิดจากการวางองคBประกอบภาพ

แบบสมมาตรและพลวัต (Dynamic) (Zettl : 2011) 

อัตราสGวนทองคำ (Golden Section) เปFนเทคนิคหนึ่งของการสร>างสมดุลแบบพลวัต 

ด>วยการแบGงภาพในจอออกเปFนสGวนที่เทGา ๆ กัน เพื่อสร>าง “สัดสGวนทองคำ” โดยทั่วไปคือ 3*5 หนGวย 

หรือ 0.616:1 การแบGงจอภาพตามแนวนอนหรือแนวตั ้งออกเปFน 5 ชGองเทGา ๆ กัน แล>วจัดวง

องคBประกอบภาพอยูGในจุดที่เส>นแบGงตัดผGาน การแบGงจอภาพตามแนวนอน (ความกว>างของจอ) เหมาะ

กับภาพที่องคBประกอบภาพแนวตั้งมีการแบGงองคBประกอบที่เปFนเส>นแนวขวางอยGางชัดเจน (Zettl : 

2011) เชGน ภาพประภาคารที่มีพื้นหลังเห็นเส>นขอบฟiาตัดกับทะเล เปFนต>น ในทางกลับกัน การแบGง

จอภาพตามแนวตั้ง (ความสูงของจอ) ก็สามารถใช>แนวเส>นตามขวางที่ชัดเจนในการแบGงหน>าจอให>ได>

ความสูงประมาณ 3 ใน 5 หรือ 2 ใน 5 ของความสูงของจอ และจัดวางองคBประกอบภาพในจุดที่ตัดกับ

เส>นแนวตั้ง การแบGงจอภาพด>วยสัดสGวนทองคำแนวตั้งเหมาะสำหรับการจัดวางหน>าเว็บที่มีภาพจำนวน

มาก เพราะชGวยลดการกระจัดกระจายขององคBประกอบในหน>าเว็บโดยมาต>องเสียพลวัต 

กฎสามสGวน หรือ Rule of Thirds เปFนที่นิยมในหมูGชGางภาพ และเหมาะกับการถGายภาพ

ทิวทัศนB (Rowse : n.d.) จัดเปFนสัดสGวนทองคำอยGางหนึ่ง โดยอาศัยการแบGงจอภาพเปFนสามสGวนตาม

ความสูงและกว>างของภาพ และจัดองคBประกอบภาพให>วัตถุที่ต>องการให>เปFนจุดสนใจของภาพอยูGบน

จุดตัดของเส>นแบGงดังกลGาว (Zettl : 2011) การใช>หลักการนี้ ชGางภาพอาชีพมากมายรวมทั้งชGางภาพ

ระดับโลกอยGาง สตีฟ แม็คเคอรBรี ่ ตGางก็แนะนำให>ใช>เปFนเทคนิคสำหรับการจัดองคBประกอบของ

ภาพถGาย (The Cooperative of Photography : 2015) 
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แนวคิดการจัดองคBประกอบภาพ 

นอกเหนือจากการใช>หลักกฎสามสGวนแล>ว ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่สตีฟ แม็คเคอรBรี่และ

ชGางภาพหลายคนแนะนำไว> (HOW staff 2015; Rowse n,d.; The Cooperative of Photography  

2015; Wesson 2014) 

1. การใช>เส>นธรรมชาติเปFนเส>นนำสายตา ตามหลักแล>วเส>นธรรมชาติ ไมGวGาจะเปFนถนน 

ทางเดิน ทางรถไฟ สะพาน ควรนำไปสูGจุดสนใจของภาพ และจะมีประสิทธิภาพมากกวGาหากเปFนเส>น

ในแนวทแยงไมGใชGแนวตั้งหรือแนวนอน เส>นทแยงชGวยให>ภาพมีการเคลื่อนไหว เปFนการนำสายตาไปยัง

จุดสนใจของภาพ โดยใช>เส>นธรรมชาติ 

2. ความตGอเนื่อง หลักการคือเมื่อสายตามองตามสิ่งใดไปแล>ว มันจะดำเนินไปในทิศทางน้ัน

จนกระท่ังพบวัตถุอ่ืนมาขัดขวางหรือหยุดสายตา 

3. การสร>างกรอบของภาพ ทำได>ด>วยการเพิ่มภาพด>านหน>า (Foreground) เพื่อเพิ่มมิติ

ให>กับจุดสนใจในภาพทิวทัศนB การสร>างกรอบของภาพก็สามารถชGวยให>ภาพดูนGาสนใจขึ้นได>เชGนกัน 

โดยการวางวัตถุไว>ตามแนวขอบของเฟรม เชGน การถGายภาพผGานกรอบหน>าตGางหรือประตู หรือ 

การถGายผGานก่ิงไม>ท่ีห>อยลงมาปรกขอบบนของจอภาพ เปFนต>น 

4. การสร>างความแตกตGางระหวGางพื้นหลังกับวัตถุ เพื่อให>วัตถุที่ต>องการให>เปFนจุดสนใจของ

ภาพมีความโดดเดGน แยกออกจากพ้ืนหลังอยGางชัดเจน 

5. การเติมเต็มจอภาพด>วยการถGายโคลสอัพ (close-up) เปFนการชGวยลดพื้นหลังที่อาจเต็ม

ไปด>วยวัตถุหรือส่ิงตGาง ๆ ท่ีเปFนอุปสรรคตGอการสร>างความโดดเดGนให>กับวัตถุหลักของภาพ 

6. วางดวงตาเปFนศูนยBกลางของภาพ ในกรณีท่ีถGายภาพคน 

7. การใช>แพทเทิรBน (Pattern) และสิ่งที่มีขึ้นซ้ำ ๆ ในการสร>างความงามทางศิลปะ เพราะ

แพทเทิรBนเปFนส่ิงท่ีสร>างความเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะเม่ือถูกขัดจังหวะ 

8. ความสมมาตร เปFนส่ิงท่ีดูแล>วสบายตา 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดนิทรรศการออนไลน. 

น ิทรรศการออนไลนB  (Online Exhibition) หร ื อ  น ิทรรศการอ ิ เล ็ กทรอน ิกสB   

(e-Exhibition) เปFนสื่อการเรียนรู>ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเปFนสื่อผสม ใช>วิธีการนำเอาเนื้อหาสาระ 

หรือความรู >ท ี ่น Gาสนใจและมีค ุณคGามานำเสนอไว>ให>ผ ู >ชมได>ร ับชม เพื ่อเพิ ่มทั ้งความรู >และ 

ความเพลิดเพลิน และถือเปFนการพัฒนาแหลGงเรียนรู>ออนไลนBในป]จจุบัน  
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ข้ันตอนการจัดทำนิทรรศการออนไลน. 

1. การกำหนดเนื้อหาสำหรับการจัดทำนิทรรศการออนไลน. เนื ้อหาที่กำหนดสำหรับ 

การจัดทำนิทรรศการออนไลนB 

2. การรวบรวม เรียงเรียงเนื้อหาและสื่อประกอบต:าง ๆ การรวบรวมเนื้อหาจากแหลGง 

ตGาง ๆ เชGน หนังสือหรือวารสาร เว็บไซตB แผGนพับหรือแผGนประชาสัมพันธB ตลอดจนสื่อประกอบท่ี

สอดคล>องและเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีนำเสนอ เชGน รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ  

3. การสังเคราะห.เน้ือหาและส่ือประกอบต:าง ๆ นำเน้ือหาตลอดจนส่ือตGาง ๆ ท่ีรวบรวมมา

เรียบเรียงและกำหนดให>เหมาะสมแกGการนำเสนอบนเว็บเพจ ตรวจสอบแหลGงที่มา ความถูกต>องของ

เน้ือหาและการอ>างอิง 

4. การกำหนดโครงสร%างของเว็บเพจ เปFนการกำหนดรูปแบบการนำเสนอ การจัดวาง

ข>อความและสื ่อประกอบตGาง ๆ ที ่เหมาะสมกับการนำเสนอบนเว็บเพจ โดยคำนึงถึงเนื ้อหา  

ส่ือประกอบ และการเช่ือมโยงตามความเหมาะสม 

5. สร%างเว็บเพจ เปFนการสร>างเว็บเพจตามโครงสร>างที่กำหนดด>วยโปรแกรมตGาง ๆ เชGน 

Macromedia Dreamweaver, Macromedia Captivate, Macromedia Flash Adobe 

Photoshop ตลอดจนโปรแกรมสำหรับจัดทำสื่อประสมตGาง ๆ โดยมุGงให>เกิดความสวยงาม หรือ

สุนทรียภาพ (Aesthetic) มีสาระ (Informative) และสามารถใช>ได> (Usable) 

6. การทดสอบระบบ เปFนการตรวจสอบความถูกต>อง ครบถ>วน และความสมบูรณBของเว็บ

เพจกGอนนำออกเผยแพรG 

7. การประชาสัมพันธ. เปFนการประชาสัมพันธBทางชGองทางอื่น ๆ ที่มี และการเชื่อมโยงจาก

สGวนตGาง ๆ เพ่ือให>ผู>ใช>ได>ทราบและเข>าชมนิทรรศการ (กัลยาณี ศุภดิษฐB : 2563) 

 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ป_ พ.ศ. 2541 - 2542 ได>บัญญัติศัพทBภาษาไทยและ

แปลความหมายของ “Virtual Reality” วGา “ความจริงเสมือน” หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข>องกับ

การปฏิสัมพันธBระหวGางมนุษยBและคอมพิวเตอรBที่อนุญาตให>ผู>ใช>สามารถโต>ตอบกับสภาพแวดล>อมที่ถูก

จำลองขึ ้นได> ป]จจุบันพบวGามีการใช>คำวGา “ความจริงเสมือน” และ “เทคโนโลยีเสมือนจริง”  

ในการเรียกเทคโนโลยีประเภทน้ี 

 อีแวน ซูเธอรBแลนดB (Ivan Sutherland) ให>ความหมายของคำวGา “ความจริงเสมือน” 

คือ การที่มนุษยBมองเห็นโลกเสมือนจริงผGานระบบคอมพิวเตอรBแล>วมีความรู>สึกเสมือนวGาอยูGในสถานท่ี

น้ัน ๆ ซ่ึงเกิดจากการทำงานรGวมกันระหวGางระบบคอมพิวเตอรBกับประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษยB 
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 เจมส B  โมห B เลอร B  ( Jame Mohler)  อาจารย Bภาคว ิชาว ิทยาการคอมพ ิว เตอรB  

มหาวิทยาลัยอัลเบอรBตา ประเทศแคนาดา ให>ความหมายของคำวGา “ความจริงเสมือน” วGาเปFนพื้นท่ี

และวัตถุที่ถูกสร>างขึ้นด>วยระบบคอมพิวเตอรBกราฟ�ก 3 มิติ ซึ่งผู>ใช>จะได>สัมผัสและรับรู>ข>อมูลแบบ

เสมือนจริงด>วยตนเอง ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธBโดยตรงทันทีกับวัตถุรอบตัว 

 

แนวคิดและทฤษฎีส่ือประสม 

สื่อประสม (Multimedia) มาจากคำวGา มัลติ (Multi) ซึ่งแปลวGาความหลากหลาย และ 

มีเดีย (Media) ซ่ึงแปลวGาส่ือ 

สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลาย ๆ อยGางมาสัมพันธBกันและมีคุณคGาที่สGงเสริม 

ซึ่งกันและกัน สื่ออยGางหน่ึงอาจใช>เพื่อเร>าความสนใจ ในขณะที่สื่ออีกอยGางหนึ่งใช>เพื่ออธิบายข>อเท็จจริง

ของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งใช>เพื่อกGอให>เกิดความเข>าใจที่ลึกซึ้ง และปiองกันการเข>าใจความหมายผิด 

การใช>สื่อประสมจะชGวยให>ผู>รับมีประสบการณBจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได>ค>นพบวิธีการท่ี 

จะเรียนรู>ในส่ิงท่ีต>องการได>ด>วยตนเองมากย่ิงข้ึน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537:11) 

กิดานันทB มลิทอง (2548 : 192) ได>อธิบายความหมายของสื่อประสม (Multimedia)  

ไว> 2 ลักษณะ คือ ความหมายของสื่อประสมแบบดั้งเดิม และสื่อประสมแบบใหมG สำหรับความหมาย

ของสื่อประสมแบบดั้งเดิม หมายถึง การนำสื่อหลายประเภทมาใช>รGวมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณBและวิธีการ 

เพื่อให>เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช>สื่อแตGละอยGางตามลำดับ

ข้ันตอนของการนำเสนอเน้ือหา สGวนส่ือประสมแบบใหมG หมายถึง การนำเสนอข>อมูลด>วยคอมพิวเตอรB

ในรูปแบบตัวอักขระ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการมีปฏิสัมพันธBโต>ตอบ Multimedia  

ในลักษณะส่ือประสมแบบใหมGจึงใช>อีกอยGางหน่ึงได>วGา “Computer Media” 

ทักษิณา สวนานนทB (2546) กลGาวไว>วGา Multimedia หรือ สื ่อหลายแบบ หมายถึง  

การใช>สื่อหลาย ๆ ประเภทรGวมกัน ชGวยในการเรียนรู> เปFนต>นวGา คำอธิบายที่มีลักษณะเปFนข>อความ

แล>วมีภาพและเสียงประกอบ ซ่ึงเช่ือวGาจะชGวยให>ประสิทธิภาพในการเรียนรู>เพ่ิมข้ึน 

พิชัย วัฒนศิริ (2541) ได>ให>ความหมายของสื่อประสมวGา หมายถึง การนำสื่อหลาย ๆ 

ชนิดมาใช>รGวมกันอยGางมีระบบและสัมพันธBกัน ซึ่งจะชGวยให>ผู>เรียนมีประสบการณBการเรียนรู>หลาย ๆ 

อยGางจากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน ซ่ึงจะสGงผลให>ผู>เรียนเกิดการเรียนรู>ได>มากข้ึน 

สรุปได>วGา สื่อประสม คือ การนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช>รGวมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณB และ

วิธีการ เพื่อให>เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เปFนตัวกลางในการนำเสนอข>อมูล เนื้อหา

ความรู> โดยการใช>สื่อแตGละอยGางตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในป]จจุบันมีการนำคอมพิวเตอรBมา

ใช>รGวมด>วย เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณBตGาง ๆ ในการนำเสนอข>อมูลท้ัง

ตัวอักษร ภาพกราฟ�ก ภาพถGาย ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เปFนต>น 
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4. บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง

ณัฐพัชร วรรณภูริพัฒนB (2558) ศึกษาเรื ่อง “การจัดนิทรรศการศิลปะกับสื ่อสังคม

ออนไลนB ในป_ ค.ศ. 2000-2013” พบวGา เทคโนโลยีทางการสื่อสารพัฒนาจนเกิดระบบอินเตอรBเน็ต  

ที่ผู>คนทั่วโลกสามารถติดตGอถึงกันได>โดยไมGต>องพบหน>ากัน ถือเปFนก>าวกระโดดในการติดตGอสื่อสาร

และ แนวความคิดของการมีปฏิสัมพันธBระหวGางมนุษยBด>วยกัน ศิลป�นจึงมีความคุ>นชินกับระบบ

อินเตอรBเน็ตและพยายามสร>างพื้นที่บนอินเตอรBเน็ตในการแสดงผลงานศิลปะ ศิลป�นจึงมีความนิยมใน

การใช>สื่อประสมในการสร>างสรรคBผลงานศิลปะเพิ่มมากขึ้น ในในป]จจุบัน สื่อสังคมออนไลนBกำลังเปFน

ที่นิยมในสังคมอยGางมาก โดยเฉพาะ เฟสบุ�ก สื่อสังคมออนไลนBที่มีผู >ใช>งานจำนวนมาก และยังมี 

ชุดเครื่องมือในการสร>างพื้นที่เฉพาะของผู>ใช>งานเพื่อสามารถนำเสนอสินค>าหรือผลงานตGาง ๆ ได>ด>วย

การใช>ชุดเครื่องมือที่เรียกวGา แฟนเพจ เหมือนเปFนเว็บไซตBสGวนตัวสำเร็จรูปโดยไมGเสียคGาใช>จGายใด ๆ 

ซึ่งการเข>าถึงผู>คนจำนวนมากอยูGในรูปแบบของการแนะนำคนรู>จักผGานเพื่อน ดังนั้นผู>คนที่อยูGบน 

เฟสบุ�กสGวนมากจะมีตัวตนอยูGจริง และเปFนส่ือสังคมออนไลนBท่ีมีความคล่ือนไหวตลอดเวลา 

รัตนาพร เจียงคำ ปรัชญนันทB นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2557) ศึกษาเรื่อง “การ

พัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนยB

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคBการมหาชน)” พบวGา การเรียนรู>จากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ มีผลการ

เรียนรู>แตกตGางกับผลการเรียนรู>จากนิทรรศการถาวร อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดย ผลการ

เรียนรู>จากนิทรรศการเสมือน 3 มิติ สูงกวGาผลการเรียนรู>จากนิทรรศการถาวร เนื่องจากการชม

นิทรรศการถาวรนั้นจะมีวิทยากรเปFนผู>ให>ความรู>เปFนหลัก มีเวลาในการชมแตGละจุดจำกัด และพื้นที่ใน

การจัดนิทรรศการมีขอบเขตจำกัด ทำให>นักศึกษาชมนิทรรศการไมGทั่วถึง ประกอบกับต>องชมรGวมกัน

เปFนหมูGคณะ ทำให>ขาดสมาธิในการชมนิทรรศการ 
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บทที่  3 

การเก็บขEอมูล 

 

การศึกษาเรื่อง การสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาใน

มุมมองตGาง ๆ เปFนการศึกษาและวิเคราะหBข>อมูลเพื่อนำไปสูGการสร>างสรรคBนิทรรศการออนไลนB โดย

มุGงสร>างในด>านเน้ือหา ข้ันตอน รวมถึงเทคนิคในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ตลอดจน

เก็บรวบรวมข>อมูลจากกลุGมเปiาหมาย ผู>เชี่ยวชาญตGาง ๆ ที่เกี่ยวข>อง เพื่อให>ได>ข>อมูล แนวทาง และ

ข>อเสนอแนะตGาง ๆ ในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ให>สอดคล>องกับความต>องการของ

ผู>ชม และถูกต>องตามหลักความเปFนจริงมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจในการรับชม

งานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBท่ีให>ความเพลิดเพลินและผGอนคลายกับผู>ชม ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู>ศึกษาได>ทำการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) โดยจะศึกษา

ข>อมูลจากแหลGงข>อมูลตGาง ๆ ได>แกG บทความทางอินเตอรBเน็ต เอกสารงานวิจัย ผลงานท่ีเก่ียวข>อง และ

วิดีโอเกี่ยวกับนิทรรศการศิลปะ เพื่อนำมาใช>ประโยชนBในการวางแผนกGอนการผลิตชิ้นงาน อีกทั้งยังมี

การสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ผู>เชี่ยวชาญด>านการจัดนิทรรศการออนไลนB (Online 

Exhibition) ผู>เชี่ยวชาญด>านการถGายภาพ เพื่อให>ได>แนวทางในการสร>างสรรคBและข>อมูลที่ถูกต>องใน

การผลิตชิ้นงาน รวมถึงมีการทำแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข>อมูลในด>านพฤติกรรม 

ความสนใจ และข>อเสนอแนะของกลุGมเปiาหมาย เพื่อให>ทราบแนวทางในการสร>างสรรคBชิ้นงานให>

ได>รับความพึงพอใจจากกลุGมเปiาหมายมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลหลังจากการจัดทำ

ชิ้นงานนิทรรศการ โดยใช>วิธีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB

เพ่ือนำข>อมูลท่ีได>มาปรับใช>ในการพัฒนาการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBของผู>ศึกษาตGอไป 

 

ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง 

1. ประชากร (Population) ที่ใช>ในการศึกษาและสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB

ภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ ครั้งนี ้ แบGงออกเปFน 4 กลุGม คือ กลุGมประชากรที่เปFน

ผู > เช ี ่ยวชาญโดยตรงและมีประสบการณBในการจัดนิทรรศการออนไลนB (Online Exhibition)  

ที ่เกี ่ยวข>อง ประชากรที่เปFนผู >เชี ่ยวชาญโดยตรงและมีประสบการณBเกี ่ยวกับการถGายภาพ และ

ประชากรท่ีเปFนกลุGมเปiาหมายของงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 
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1.1 ประชากรที่เปFนผู>เชี่ยวชาญในการจัดนิทรรศการออนไลนB (Online Exhibition) ที่คอย

แนะนำข้ันตอนและวิธีการในการจัดงานนิทรรศการออนไลนB 

1.2 ประชากรท่ีเปFนผู>เช่ียวชาญโดยตรงและมีประสบการณBเก่ียวกับภาพถGาย 

1.3 ประชากรท่ีเปFนกลุGมเปiาหมายของงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

2. กลุ:มตัวอย:าง (Sample) ในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBครั้งนี้ ผู>ศึกษา

จะใช>วิธีการสุGมกลุGมตัวอยGางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบGงออกเปFน 2 กลุGม คือ 

กลุGมตัวอยGางท่ีให>สัมภาษณBแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และกลุGมตัวอยGางท่ีตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพ่ือประเมินผลดังตGอไปน้ี 

2.1 กลุGมตัวอยGางที่ให>สัมภาษณBแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในกลุGมผู>เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณBในด>านท่ีเก่ียวข>องดังตGอไปน้ี 

- คุณนฤทธิ์ สุวรรณชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB ผลงานท่ี

ผGานมา เชGน นิทรรศการ สามัญชน คนชื่อ “ป²วย” ชีวิต ความคิด และผลงาน Virtual Exhibition 

“Puey The Commoner Life, Ideology and Work”  

- คุณศุภณัฐ ผากา ชGางภาพอิสระ ผลงานที่ผGานมา เชGน ถGายภาพกิจกรรมโรงเรียน 

ขนาดเล็ก, ภาพประกอบบทความนิตยสาร สารคดี บ >านชีวาศิลป³ อาสาหน>าเสาน้ำเกลือ, 

ภาพประกอบบทความการเดินทาง a day เชียงดาวและความหวังของม>าเทวดา ในวันที่ธรรมชาติไมG

อาจดูแลรักษาตัวเองได>อีกแล>ว 

- คุณพิชัย แก%ววิชิต ชGางภาพอิสระ  ผลงานที่ผGานมาสGวนใหญGนำเสนอในแนว Minimal 

ผGาน Instagram ที ่มีผู >ติดตามเปFนจำนวนแสนกวGาคน ได>จัดนิทรรศการ เชGน ACCIDENTALLY 

PROFESSIONAL EXHIBITION 2019 และ UNLOCK Exhibition 

2.2 กลุGมตัวอยGางท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง ประชากรวัยรุGน อายุ 18 – 29 ป_  

2.3 กลุGมตัวอยGางที่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB จาก 

ผู>ที ่รGวมเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB หมายถึง กลุGมประชากรวัยรุ Gน อายุ 18 – 29 ป_ 

จำนวน 100 คน โดยการทำแบบสอบถามเปFนกิจกรรมภายในงานให>ผู>เข>าชมรGวมสนุกและตอบคำถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจตGอการรับชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด  

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” และสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและข>อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง โดยใช>วิธีสัมภาษณBแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุGมเปiาหมาย 7 คน
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เคร่ืองมือท่ีใช%ในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื ่อง การสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด  

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” ผู>ศึกษาได>กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย โดยแบGงออกเปFน 2 สGวน คือ 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการรวบรวมข>อมูลกGอนการผลิต และเคร่ืองมือท่ีใช>ประเมินผลหลังการผลิต ดังน้ี  

1. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บข>อมูลกGอนการผลิต มีดังน้ี 

1.1 แบบสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ใช>สำหรับการสัมภาษณBผู>ที่มีประสบการณB

เก่ียวกับการจัดงานนิทรรศการออนไลนB (Online Exhibition) 

โดยการสัมภาษณBผู >มีประสบการณBเกี ่ยวกับการควบคุมการจัดนิทรรศการออนไลนB 

(Online Exhibition) ผ ู >ศ ึกษาม ีการส ัมภาษณBถ ึงแนวค ิดในการสร >างสรรค Bงานนิทรรศการ  

การเตรียมการและการควบคุมการผลิต มีแนวคำถามดังน้ี 

- การจัดงานนิทรรศการออนไลนBต>องเร่ิมจากอะไร 

- การออกแบบงานนิทรรศการออนไลนBต>องคำนึงถึงเร่ืองใดเปFนสำคัญ 

- วิธีการคิด แนวคิด (Concept) หรือ ประเด็นหลัก (Theme) ของงาน 

- อุปสรรคและป]ญหาในการจัดนิทรรศการออนไลนB 

- ข>อเสนอแนะสำหรับการทำนิทรรศการออนไลนB 

 

การสัมภาษณBเชิงลึกผู>ท่ีมีความเช่ียวชาญด>านการถGายภาพ มีแนวคำถามดังน้ี 

- ความสำคัญของการถGายภาพกับการส่ือสารในป]จจุบัน 

- การเลือกประเด็นหลัก (Theme) หรือ แนวคิด (Concept) ในการถGายภาพให>

นGาสนใจ 

- มุมมองหรือความคิดเห็นของชGางภาพตGอเมืองและความเหงา 

- ป]ญหาและอุปสรรคในการถGายภาพท่ีพบ 

- ข>อเสนอแนะสำหรับการนำเสนอภาพถGายในงานนิทรรศการ 

1.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช>ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBของกลุGมเปiาหมาย รวมถึงความเห็นและความต>องการในการรับชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB ของกลุGมตัวอยGางจากกลุGมเปiาหมาย จำนวน 100 คน เพื่อเปFนแนวทางในการ

วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการจัดนิทรรศการออนไลนBให>มีความสมบูรณBมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคำถาม

ดังตGอไปน้ี 

สGวนท่ี 1 ข>อมูลลักษณะประชากรศาสตรB 

สGวนท่ี 2 ข>อมูลเก่ียวกับความเหงา 

สGวนท่ี 3 ข>อมูลเก่ียวกับภาพถGาย 
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สGวนท่ี 4 ข>อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเข>าชมนิทรรศการออนไลนBและข>อเสนอแนะ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการประเมินผลหลังการจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>

แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” โดยให>กลุGมเปiาหมายประเมินหลังเข>าชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBท่ีผู>ศึกษาได>จัดทำข้ึน 

สGวนท่ี 1 ข>อมูลท่ัวไป 

สGวนท่ี 2 ความพึงพอใจตGอเน้ือหาในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

สGวนท่ี 3 ความพึงพอใจตGอภาพรวมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

สGวนท่ี 4 ข>อเสนอแนะ 

 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 การศึกษาครั้งนี้ผู >ศึกษาได>ใช>เครื่องมือในการวิจัยทั้งการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth 

Interview) และการทำแบบสอบถาม (Questionnaires) ในขั้นตอนกGอนการผลิตงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” และการประเมินผลความพึงพอใจตGอ

งานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBในข้ันตอนหลังการจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ผู>ศึกษาจึงทำ

การทดสอบเครื่องมือโดยนำแนวคำถาม สำหรับใช>ในการทำการสัมภาษณBและทำแบบสอบถาม 

ปรึกษากับอาจารยBที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ให>เปFนผู>ตรวจสอบความถูกต>องและความเหมาะสม

ของเนื้อหา การใช>ภาษาและความตรงตามวัตถุประสงคBของการวิจัย จากนั้นจึงนำข>อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นมาปรับปรุงแก>ไขให>เหมาะสมตGอการเก็บข>อมูลจริง 

 

ข้ันตอนและวิธีการเก็บข%อมูล 

 ในการศึกษาและสร>างสรรคBชิ้นงานครั้งนี้ ผู>ศึกษาได>ใช>วิธีการเก็บข>อมูลโดยแบGงออกเปFน 

2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข>อมูลกGอนการจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด 

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” และเก็บรวบรวมข>อมูลเพื่อการประเมินการจัดงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข>อมูลกGอนการจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>

แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ”  

1.1 ผู>ศึกษาได>ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข>อมูล ค>นคว>าจากหนังสือวิทยานิพนธB และ

งานวิจัยตGาง ๆ ที่เกี่ยวข>อง รวมถึงบทความทางอินเตอรBเน็ตท่ีเกี่ยวข>องกับการจัดงานนิทรรศการ

ออนไลนB เพ่ือนำมาเปFนข>อมูลและแนวทางในการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 
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1.2 ผู>ศึกษาได>ทำการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอข>อมูลและคำแนะนำ

จากผู>เชี่ยวชาญหรือผู>มีประสบการณBในการจัดนิทรรศการออนไลนB (Online Exhibition) โดยจะนำ

ผลที่ได>จากการค>นคว>า และรวบรวมข>อมูลตGาง ๆ มาวิเคราะหBเปFนแนวทางในการสร>างแบบสัมภาษณB 

เพื่อให>ได>ข>อมูลในการสร>างสรรคBงานนิทรรศการ ขั้นตอนตGาง ๆ รวมถึงป]ญหาและอุปสรรคในการจัด

งานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

1.3 ผู>ศึกษาได>ทำการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอข>อมูลและคำแนะนำ

จากผู>เชี่ยวชาญหรือผู>มีประสบการณBในการถGายภาพ โดยจะนำผลที่ได>จากการค>นคว>า และรวบรวม

ข>อมูลตGาง ๆ มาวิเคราะหB เพื่อให>ได>ข>อมูลและแนวทางในการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB 

1.4 ผู >ศึกษาได>ใช>วิธีแจกแบบสอบถามให>แกGกลุ Gมเปiาหมาย จำนวน 100 คน โดยนำผล

การศึกษา ค>นคว>าทางด>านเอกสาร ตลอดจนผลการวิเคราะหBรูปแบบและเน้ือหามาเปFนแนวทางในการ

สร>างแบบสอบถามภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” เพื่อสอบถามพฤติกรรม ความ

ต>องการรับชมและความคิดเห็น ในการรับชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยนำผลที่ได>มา

วิเคราะหBและประยุกตBใช>ในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB  

1.5 ผู>ศึกษาได>เตรียมการกGอนการผลิต (Pre-Production) โดยการรวบรวมข>อมูลตGาง ๆ ท่ี

ได>รับจากการวิจัย นำมาสรุปและวิเคราะหB จัดทำโครงสร>าง เนื้อหาและรูปแบบของงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข>อมูลเพื่อประเมินการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” โดยผู>ศึกษาจะทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลกิจกรรม

ภายในงาน ให>ผู>ชมได>รGวมสนุกและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จากจำนวนผู>เข>าชมทั้งหมด 

จากนั้นจึงนำข>อมูลที่ได>มาวิเคราะหBและประเมินผลการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” ที่ได>ผลิตขึ้น ทั้งในด>านรูปแบบของเนื้อหา ตลอดจน

ภาพรวมของงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB  

 

ระยะเวลาในการเก็บข%อมูล 

 ผู>ศึกษาได>ทำการสัมภาษณBผู>ที่มีประสบการณBด>านการจัดนิทรรศการออนไลนB (Online 

Exhibition) ผู>เชี่ยวชาญด>านการถGายภาพ และทำแบบสอบถามกับกลุGมเปiาหมาย เพื่อนำมาวิเคราะหB

และกำหนดรูปแบบเนื้อหาในการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB และใช>เวลาในการผลิตประมาณ 4 

เดือน เร่ิมต้ังแตGข้ันตอนกGอนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต (Production) ข้ันตอนหลัง

การผลิต (Post-Production) จากนั ้นเปFนการนำเสนอผลงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBและ

ประเมินผล เปFนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาหB  
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การวิเคราะห.ข%อมูล 

 ในการวิเคราะหBข>อมูลน้ันแบGงออกเปFน 2 ชGวง คือ การวิเคราะหBข>อมูลกGอนการสร>างสรรคB

แสดงงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB และการวิเคราะหBหลังการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

1. การวิเคราะหBข>อมูลกGอนการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด 

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

1.1 วิเคราะหBข>อมูลจากบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข>อง รวมถึงการรับชมวิดีโองาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB เพ่ือนำข>อมูลมาปรับใช>ในการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

1.2 นำข>อมูลที ่ได>จากการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) มาสรุป

ใจความสำคัญและทำการวิเคราะหBเพื่อเปFนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหาในการจัดงาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

1.3 นำข>อมูลที่ได>จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุGมเปiาหมาย 

รวมถึงความคิดเห็นและข>อเสนอแนะมาศึกษา วิเคราะหBและปรับปรุงแก>ไขให>รูปแบบและเนื้อหาการ

นำเสนองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ให>ตรงกับความต>องการของกลุGมเปiาหมายมากท่ีสุด 

2. การวิเคราะหBข>อมูลหลังการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด 

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” นำข>อมูลที่ได>จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจและข>อเสนอแนะ

หลังการรับชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBมาวิเคราะหBเพ่ือประเมินผลการจัดนิทรรศการ  

 

การนำเสนอข%อมูลและช้ินงาน 

 ในการศึกษาและการสร >างสรรคBน ิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด  

“ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” ในครั้งนี้ ผู>ศึกษาได>นำเสนอข>อมูลและชิ้นงานจากการวิเคราะหBข>อมูล

และการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยแบGงได>ดังน้ี 

1. การนำเสนอข>อม ูลก Gอนการผลิต (Pre-Production) โดยการนำข>อม ูลที ่ ได >จาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด>วย แนวคิด ขั้นตอน และ

วิธีการ ตลอดจนข>อคิดเห็นและคำแนะนำที่มีตGอการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBมาปรับใช>

ให>สอดคล>องกับช้ินงาน 

2. การนำเสนอข>อมูลข้ันตอนการผลิต 

2.1 จัดทำโครงสร>างและโครงรGางรูปแบบ (Proposal) ของนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” โดยมีองคBประกอบตGาง ๆ ดังน้ี 



21 

- ช่ืองานนิทรรศการศิลปะ 

- แนวคิด (Concept) 

- วัตถุประสงคB (Objective) 

- กลุGมเปiาหมาย (Target) 

- รายละเอียดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

- การออกแบบงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

- งบประมาณในการจัดทำ 

- การประชาสัมพันธB (Public Relations) ทั้งเนื้อหา (Content) และตาราง

การประชาสัมพันธB (PR Plan) 

2.2 ทำการประชาสัมพันธB (Public Relations) งานนิทรรศการผGานชGองทางส่ือ

เฟซบุ�ก (Facebook) เปFนระยะเวลา 2 เดือน 

2.3 ทำการออกแบบและเตรียมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

3. นำแบบสอบถามความพึงพอใจให>กลุ Gมเปiาหมายที ่เข>าชมงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนBประเมิน และนำข>อมูล ความคิดเห็นและข>อเสนอแนะท่ีได>จากแบบสอบถามมาวิเคราะหB 

4. นำเสนอข>อมูลที ่ได>จากการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ GมเปiาหมายตGองาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ”  

 

การวางแผนผลิตช้ินงาน 

 ผู>ศึกษาได>วางแผนกGอนการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิด 

ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ เพื่อให>ผู >ชมสามารถเข>าถึงเนื ้อหาและการสื่อสารผGานการรับชมงาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. รวบรวมผลการวิจัยที่ได>จากการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) และการแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อนำมาวิเคราะหBข>อมูล จากนั้นนำผลที่ได>มาจัดทำโครงรGางและ

รูปแบบเนื้อหางานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB (Proposal) ติดตGอเชิญศิลป�นมารGวมแสดงผลงาน 

รวมไปถึงการเตรีมงานกGอนการผลิต 

2. จัดทำตารางการดำเนินการผลิต เพื่อให>ทราบถึงระยะเวลาและเปiาหมายการดำเนินงาน 

ต้ังการเก็บข>อมูลไปจนถึงการประเมิลผล 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาและผลิตนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ผู>ศึกษาได>ทำการศึกษาแบบผสมผสาน

วิธี (Mixed Method) เพื่อศึกษาวิเคราะหBรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนำเสนอที่ปรากฏในนิทรรศการ

ออนไลนB ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหBข>อมูลจากผู>จัดทำนิทรรศการออนไลนB ผู>เชี่ยวชาญด>านการ

ถGายภาพ เพื่อให>ได>เปFนแนวทางในการผลิตนิทรรศการออนไลนB เพื่อสอดคล>องกับความต>องการของ

ผู>ชมมากท่ีสุด โดยแบGงผลการเก็บข>อมูลกGอนการผลิตออกเปFน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผลวิเคราะหBผลงานท่ีเก่ียวข>อง 

2. ผลวิเคราะหBบทสัมภาษณBของผู>เช่ียวชาญด>านท่ีเก่ียวข>อง 

3. ผลการสำรวจความต>องการและสรุปผล จากแบบสอบถามความคิดเห็น

สำหรับผู>ท่ีมีความสนใจตGอการเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB  

4. นำเสนอการสรุปผลการวิจัยและการนำไปประยุกตBใช>ในการจัดนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB 

 

1. ผลวิเคราะห.ผลงานท่ีเก่ียวข%อง 

การสำรวจข>อมูลการผลิตนิทรรศการภาพถGายออนไลนBกGอนการผลิต ผู >ศ ึกษาได>

ทำการศึกษาและวิเคราะหBรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำเสนอ จากเว็บไซตBนิทรรศการออนไลนB งาน

นิทรรศการท่ีจัดแสดงข้ึนในประเทศไทย และการทำเพจส่ือออนไลนBเก่ียวกับภาพถGาย 

1.1 นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธBออนไลนB Tourism Thesis Exhibition เมือง-จำ-รอง 

1.2 นิทรรศการภาพถGาย UNLOCK ของพิชัย แก>ววิชิต 

1.3 Facebook Fanpage Foto_momo  

 

1.1 นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ.ออนไลน. Tourism Thesis Exhibition เมือง-จำ-รอง 

Tourism Thesis Exhibition เมือง-จำ-รอง จัดทำโดยนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

สื ่อสารสังคม เอกการสื ่อสารเพื ่อการทGองเที ่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรBวิโรฒ ซึ ่งนำเสนอใน

แพลตฟอรBมสื่อออนไลนB Facebook โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการจำลองเลGนเกมกระดานเศรษฐี และ 

การแสดงงานวิทยานิพนธBเก่ียวกับการทGองเท่ียว 15 จังหวัด มีการประชาสัมพันธB บอกจุดประสงคBของ

งานนิทรรศการ และด>วยสถานการณB Covid-19 จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทGองเที่ยวในยุคที่ต>องปรับตัว 

รวมถึงการทำวิดีโอสัมภาษณBเกี่ยวกับเรื่องการทGองเที่ยวหลังจาก Covid-19 คลี่คลายแล>วเพื่อทำ 
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การประชาสัมพันธBชี้แนวไปถึงการแสดงผลงานวิทยานิพนธBการทGองเที่ยว และมีกิจกรรมให>คนติดตาม

เพจได>รGวมสนุกชิงเงินรางวัล มีปฏิทินประจำเดือนเพื่อบอกกำหนดการของงานนิทรรศการ วิธีการ

นำเสนองานวิทยานิพนธBถูกแยกออกเปFนภาคตGาง ๆ ภายในประเทศไทย สื่อที่ใช>คือภาพกราฟ�ก

ประกอบเน้ือหาท่ีทำในแตGละเร่ือง  

สิ่งท่ีนำมาประยุกต.ใช% การนำเสนอเนื้อหาให>หลากหลายแตGยังอยูGในแนวคิดหลักของงาน

ที่ทำและต>องการจะสื่อ การมีกิจกรรมให>รGวมสนุกเพื่อดึงดูดความสนใจของผู>เข>าชมให>รGวมกิจกรรม 

การใช>ส่ืออยGางภาพกราฟ�กประกอบในบางเน้ือหาเพ่ือความบันเทิงและนGาสนใจ ส่ือความหมายได>ครบ 

 

1.2 นิทรรศการภาพถ:าย UNLOCK ของพิชัย แก%ววิชิต 

นิทรรศการภาพถGาย “UNLOCK” ของคุณพิชัย แก>ววิชิต จัดขึ้นในชGวงวันที่ 8 ธันวาคม 

2020 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธB 2021 ท่ี River City Bangkok ชั้น 2 นิทรรศการภาพถGายน้ีเลือกนำเสนอ

ในแนวคิด “ปลดล็อค” ซึ่งคุณพิชัยเลือกแนวคิดนี้เพื่อปลดล็อคตัวเองและพูดถึงพื้นฐานของมนุษยB  

ซึ่งคุณพิชัยได>แตกประเด็นการปลดล็อคออกเปFน 4 ด>าน คือการปลดล็อคความกลัว ปลดล็อคตัวตน 

ปลดล็อคมุมมอง และปลดล็อคอนาคต ตามลำดับ มีคำอธิบายถึงที่มาของการปลกล็อคในแตGละด>าน 

ในด>านเนื้อหาและรูปภาพที่จัดแสดงมีความมินิมอล (Minimal) ที่เปFนเอกลักษณBของคุณพิชัย ในสGวน

ของภาพถูกพิมพBบนผืนผ>าใบและใช>ตะปูตอกเข>ากับผนังหรือกำแพง ซึ่งแสดงให>เห็นถึงความเปFน

พื้นฐาน และเรียบงGาย นอกจากนี้ยังไมGมีชื่อกำกับในแตGละภาพที่จัดแสดงอีกด>วย เนื่องจากคุณพิชัยไมG

ต>องการกำหนดกรอบแนวคิดของผู>ที่เข>ามาชมงานนิทรรศการและสอดคล>องกับแนวคิด “ปลดล็อค” 

ของงาน นอกจากการโชวBภาพถGายภายในงานยังมีสGวนของการตั้งโชวBกล>องฟ�ลBม ภาพถGาย และตะปู

ของคุณพิชัยตั้งอยูG เนื้อหาในกระดาษมีคำถามเกี่ยวกับมุมมองการถGายภาพของคุณพิชัยซึ่งเปFนที่มา

ของงานนิทรรศการท่ีต>องการปลดล็อคตัวตนของคุณพิชัย 

ส่ิงท่ีนำมาประยุกต.ใช% การแตกประเด็นจากแนวคิดหลักท่ีมี เลGาเร่ืองตGาง ๆ ในประเด็นท่ี

แตกยGอยให>เข>าใจได>งGาย เลือกภาพถGายที่จะนำเสนอให>ตรงกับประเด็นที่แตกยGอยเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงของเน้ือหาและสามารถส่ือได>ถึงประเด็นน้ันอยGางตรงไปตรงมา 

 

1.3 Facebook Fanpage Foto_momo  

Facebook Fanpage สร>างเพื่อเก็บผลงานจากโปรเจกตBถGายภาพเพื่อรวบรวมหลักฐาน

ของอาคารในสถาป]ตยกรรมยุคโมเดิรBนในประเทศไทยของชGางภาพสถาป]ตยกรรม จัดทำโดย เบียรB  

วีระพล สิงหBน>อย ในด>านเนื้อหาที่นำเสนอเกี่ยวกับภาพถGายสถาป]ตยกรรมโมเดิรBนตามสถานที่ตGาง ๆ 

โดยมีเนื้อหาสาระผสมแทรกตามสถาป]ตยกรรมตGาง ๆ ที่ได>ถGายรูป เชGนประวัติด>านสถาป]ตยกรรมใน 

หรือเอกลักษณB ความโดดเดGนของตึกตGาง ๆ นอกจากเนื้อหาและรูปถGายในเพจที่ได>ถGายขึ้นมาเองแล>ว
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ยังมีการแชรBเนื ้อหาจากเพจอื ่นที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับยุคโมเดิรBนเพื ่อสอดคล>องกับการนำเสนอ

สถาป]ตยกรรมยุคโมเดิรBน 

 สิ่งที่นำมาประยุกต.ใช% การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื ่องที่ตนเองทำจริง ๆ การแชรB

เนื้อหาจากเพจอื่นที่ทำโดยมีประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราต>องการสื่อหรือกำลังทำอยูG บอกข>อมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพถGายท่ีลง 

 

2. ผลวิเคราะห.บทสัมภาษณ.ของผู%เช่ียวชาญด%านท่ีเก่ียวข%อง 

ผู>ศึกษาได>ทำการสัมภาษณBเพ่ือเก็บข>อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลท่ีมี

ความสามารถและประสบการณBทางด>านการจัดนิทรรศการออนไลนB และการถGายภาพ ซ่ึงมีการ

สัมภาษณBเพ่ือเก็บข>อมูลเชิงลึกท้ังหมด 3 ทGาน ได>แกG 

 

 ผู%เช่ียวชาญด%านการจัดการนิทรรศการออนไลน. (Online Exhibition) 

ผลการสัมภาษณBคุณนฤทธ์ิ สุวรรณชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB 

ผลงานที่ผGานมา เชGน นิทรรศการ สามัญชน คนชื่อ “ป²วย” ชีวิต ความคิfและผลงาน และ Virtual 

Exhibition “Puey The Commoner Life, Ideology and Work” (สัมภาษณBเม่ือ 29 ธันวาคม 2563)  

                                                                                   

ด%านการเร่ิมต%นจัดงานนิทรรศการออนไลน. 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>ให>ข>อมูลมีการแนะนำถึงข>อดีและข>อเสียของแพลตฟอรBมท่ี

ใช>จัดนิทรรศการออนไลนBในป]จจุบัน โดยท่ีเฟซบุ�กจะเข>าถึงผู>ชมได>มากกวGาส่ือออนไลนBอ่ืน ๆ 

“สังคมในป*จจุบันมีคุ/นเคยกับสื่อโซเชียล (Social Media) มากขึ้น การจัดนิทรรศการ

แบบเดิม ๆ แบบที่เคยทำก็ถูกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เปVนนิทรรศการออนไลนX (Online Exhibition) 

หรือ E-Exhibition ซ่ึงแล/วแตcวcาใช/ชcองทางไหนในการนำเสนอผลงาน ไมcวcาจะเปVนเว็บไซตX (Website) 

เปVนเฟซบุiก (Facebook) ต/องยอมรับวcาเฟซบุiกจะเข/าถึงผู/ชมได/มากกวcา เปVนสื่อที่เข/าถึงงcายมากกวcา

เว็บไซตX แตcกรณีเฟซบุiก ถ/ามีคอนเทนตX (Content) มาก ๆ สิ่งที่ต/องการนำเสนอก็จะถูกดันไปเรื่อย ๆ 

ซ่ึงผู/ชมอาจจะมองไมcเห็น นอกจากจะป*กหมุดไว/ให/อยูcบนสุดของหน/าเพจ” 

 

ด%านความสำคัญในการออกแบบงานนิทรรศการออนไลน. 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>ให>ข>อมูลมีการแนะนำให>กำหนดเนื้อหาสาระที่ต>องการ

นำเสนอ แล>วจึงวิเคราะหBผู >รับสารหรือกลุ Gมเปiาหมาย กำหนดรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการ 

ตามลำดับ ซึ่งการออกแบบนั้นต>องทำให>มีความนGาสนใจ ถ>าหากไมGนGาสนใจหรือทำเนื้อหาไมGตรงกับ

กลุGมเปiาหมายท่ีกำหนด อาจทำให>มีผู>เข>าชมนิทรรศการน>อย 
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“อันดับแรกจะกำหนดเนื้อหาสาระวcาจะต/องนำเสนออะไร อันดับสองคือ ต/องวิเคราะหX

วcาจะนำเสนอให/กับใคร อันดับสุดท/าย พอเรากำหนดเนื้อหาสาระและได/วิเคราะหXผู /เข/าชมแล/ว 

คcอยกำหนดรูปแบบวcาจะนำเสนอในรูปแบบไหน เปVนรูปแบบของนิทรรศการ อาจจะมีวิดีโอ

เคลื่อนไหว มีเสียง หรือ ให/ผู/เข/าชมสามารถตอบโต/ พูดคุยสนทนากับเราได/ ซึ่งการออกแบบหน/าเว็บมี

ผลตcอการนำเสนอเน้ือหาตcอกลุcมเปpาหมาย ซ่ึงต/องออกแบบให/มีความนcาสนใจ รู/สึกอยากเข/าชม ถึงแม/

เนื้อหานั้นจะไมcเกี่ยวกับเขาโดยตรง แตcหากเห็นแล/วจะมีความรู/สึกสนใจ คลิกเข/าไปดูและได/รับข/อมูล

ขcาวสารน้ัน ๆ ท่ีเราพยายามจะนำเสนอ” 

 

ด%านวิธีการคิด แนวคิด (Concept) หรือ ประเด็นหลัก (Theme) ของงาน 

จากการส ัมภาษณB สร ุปได >ว Gาควรเล ือกนำเสนอเน ื ้อหาและกำหนดธีมสำหรับ

กลุGมเปiาหมายเพื่อเพิ่มความนGาสนใจของงานนิทรรศการ และทำให>ผู>ชมนิทรรศการมีความสนใจที่จะ

ชมงานตGอ 

“การกำหนดธีม (Theme) ของนิทรรศการจะใช/การวิเคราะหXผู /ชมเปVนหลักวcาจะ

ใช/ธีมไหน ถ/าเปVนงานที่มีความเปVนทางการ จะเลือกใช/ธีมอีกแบบหนึ่งที่คcอนข/างเปVนทางการ เพื่อให/

เกิดความนcาเชื่อถือในขcาวที่เราจะนำเสนอ ซึ่งกลุcมเปpาหมายมีความสำคัญมาก ถ/าเราทำออกมาผิด

กลุcมเปpาหมาย นิทรรศการของเราก็จะไมcได/รับความสนใจจากผู/ชม เหมือนเอาสินค/าที่ผิดประเภทไป

เสนอขายกับคนท่ีไมcต/องการ” 

ด%านอุปสรรคและป�ญหาในการจัดนิทรรศการออนไลน. 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาป]ญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสัญญาณอินเทอรBเน็ตที่มีความ

ขัดข>อง และป]ญหาที่เกิดจาก Human Error ซึ่งอาจเกิดจากความไมGรอบคอบหรือพลาดบางจุดใน

ตอนที่ทำกGอนนำเสนอ ซึ่งหากเผยแพรGข>อมูลบนสื่อออนไลนBแล>วเกิดข>อผิดพลาด ต>องแก>ไขข>อมูล 

ที่เกิดความผิดพลาดนั้นกGอน แล>วจึงสร>างสื่อใหมGเผยแพรGอีกครั้งเพื่อให>ผู>ชมนิทรรศการได>รับส่ือ 

ที่ถูกต>อง แตGไมGควรมีการผิดพลาดในการนำเสนอสื่อออกไปตั้งแตGครั้งแรก เพราะมีโอกาสน>อยที่ผู>ชม

จะกลับมาเห็นส่ือท่ีแก>ไขแล>ว และเขาจะได>รับข>อมูลท่ีผิดไป 

“ป*ญหาด/าน human error อยcางการทำข/อมูลผิด ปกติเวลาคนรับชมนิทรรศการ 

ถ/าหากได/รับข/อมูลที่เห็นครั้งแรกแล/วข/อมูลนั้นผิด ผู/ชมจะเข/าใจวcาข/อมูลนั้นถูกต/องและข/อมูลที่ผิดไป

เรื่อย ๆ ถึงแม/จะแก/ข/อมูลให/ถูกในภายหลัง แตcมีโอกาสน/อยที่ผู /ชมจะกลับมาดูอีกครั้ง จึงมีความ

จำเปVนต/องตรวจทานสื่อที่จะนำเสนอให/มาก กรณีที่สcงสื่อที่ผิดออกไปแล/ว เราจะใช/วิธีทำซ้ำ โดยการ

สร/างคอนเทนตXขึ้นมาโดยใช/หัวข/อที่ใกล/เคียงกับของเดิม ลดบทบาทของสื่อที่ผิดพลาดลง แล/วสcงส่ือ 

ท่ีผลิตใหมcข้ึนไปแทน” 
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ข%อเสนอแนะสำหรับการทำนิทรรศการออนไลน. 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>ให>ข>อมูลแนะนำการทำนิทรรศการภาพถGายออนไลนBบน

แพลตฟอรBมเฟซบุ�ก ซึ่งในอนาคตอาจมีผู>ใช>แพลตฟอรBมนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีลูกเลGนที่สามารถ

ทำได>หลากหลายกวGาแพลตฟอรBมอ่ืน ๆ  

“ผู/บริหารของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรX มองวcาแพลตฟอรXมเฟซบุiกนcาจะอยูc

มากกวcาสิบปx และมีปริมาณฐานของผู/ใช/มากขึ้นเรื่อย ๆ แนะนำให/จัดนิทรรศการออนไลนXบนเฟซบุiก

จะดีกวcา เพราะมีสีสัน ลูกเลcนให/เลือกใช/ และมีความนcาสนใจ” 

  

ผู%เช่ียวชาญด%านการถ:ายภาพ 

ผลการสัมภาษณBคุณศุภณัฐ ผากา ชGางภาพอิสระ ผลงานที่ผGานมา เชGน ถGายภาพกิจกรรม

โรงเรียนขนาดเล็ก, ภาพประกอบบทความนิตยสาร สารคดี บ>านชีวาศิลป³ อาสาหน>าเสาน้ำเกลือ, 

ภาพประกอบบทความการเดินทาง a day เชียงดาวและความหวังของม>าเทวดา ในวันที่ธรรมชาติไมG

อาจดูแลรักษาตัวเองได>อีกแล>ว (สัมภาษณBเม่ือ 24 ธันวาคม 2563) 

 

ด%านความสำคัญของการถ:ายภาพกับการส่ือสารในป�จจุบัน 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>คนในป]จจุบันสามารถเข>าถึงส่ือออนไลนBได>งGายและยังมีส่ือ

หลากหลายแพลตฟอรBมให>เลGน ซึ่งอาจเกิดความรู>สึกอยากแชรBบางสิ่งในชีวิตประจำวันผGานภาพถGาย

ผGานแพลตฟอรBมออนไลนBให>ผู>คนอ่ืน ๆ ได>เห็นซ่ึงถือเปFนการส่ือสารอยGางหน่ึงท่ีพบได>บนโลกออนไลนB 

“ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของทุกคนมันมีสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เข/ามา เม่ือ 

ทุกคนมีสื่อในมือ เราอยากแชรXอะไรในชีวิตประจำวัน ก็จะแชรXผcานสื่อที่มี การถcายภาพจึงกลายเปVน

การสื่อสารอยcางหนึ่ง บางครั้งการเลcาด/วยคำพูดมันอาจจะไมcเห็นภาพ แตcการถcายภาพทำให/เราเห็น

ภาพวcาส่ิงท่ีเราเห็นมันเปVนอยcางไร” 

 

ด%านการเลือกการเลือกประเด็นหลัก (Theme) หรือ แนวคิด (Concept) ในการถ:ายภาพให%

น:าสนใจ 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู >ให>ข>อมูลแนะนำวGาให>กำหนดธีมกGอนและเลือกใสG

ความหมาย (Keyword) ให>กับภาพอื่น ๆ ที่เราจะต>องถGาย แตGบางครั้งอาจเจอสิ่งที่คาดไมGถึงในการ

ถGายรูป ซ่ึงส่ิงน้ันอาจสร>างความนGาสนใจและนำมาปรับใช>ในภาพถGายของเราได>เชGนกัน 

“กcอนจะถcายภาพหนึ่งชุด จะต/องกำหนดธีม (Theme) ขึ้นมากcอนวcา ชุดภาพที่ถcายจะให/

แตcละภาพเราจะให/มี keyword อะไร แล/วคcอยมาดูวcา keyword ที่ใสcมาทั้งหมดเชื่อมโยงกับงานที่จะ

ถcายหรือไมc แตcบางครั้งอาจจะมีสิ่งที่ไมcตั้งใจให/เกิด แตcถ/าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล/วมีความนcาสนใจ เราก็
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เอามาปรับใช/ได/ เหมือนเราแคcสโคปวcาประเด็นหลักที่เราจะทำอะไร เราคcอยไปยcอยวcาเราจะเลcนอะไร

ตcอได/บ/าง” 

 

ด%านมุมมองหรือความคิดเห็นของช:างภาพต:อความเหงา 

 จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>ให>ข>อมูลมีมุมมองวGาความเหงาจะมีการแสดงออกผGาน

รGางกาย นอกเหนือจากนี้บรรยากาศภายในเมืองที่มีคนพลุกพลGาน ก็อาจทำให>เรารู>สึกเหงาได> ซึ่งเรา

สามารถเลือกถGายภาพจากการแสดงออกเหลGาน้ันได> 

“ความเหงาจะเกิดขึ้นเมื่อในกรณีที่เรารู/สึกท/อแท/หรือเราอยากคุยกับคน แตcไมcมีคนคุย

ด/วย หรือบางทีการเดินคนเดียวในเมืองยcานคนพลุกพลcานก็อาจทำให/เหงา ซึ่งความเหงาจะมีการ

แสดงออกทางรcางกาย เราอาจจะเลือกถcายภาพเก็บน้ัน” 

 

ป�ญหาและอุปสรรคในการถ:ายภาพท่ีพบ 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาในสังคมของประเทศไทยสามารถถGายได> แตGยังต>องคำนึงถึง

การติดหน>าบุคคลอื่น ซึ่งถ>าหากบุคคลที่ถูกถGายติดในรูปมีคำถามก็ควรตอบคำถามอยGางตรงไปตรงมา 

ซึ่งถ>าเขาอนุญาต เราสามารถเก็บรูปนั้นไว>ได> แตGถ>าหากไมGพอใจก็ลบรูปเพื่อเคารพสิทธิสGวนบุคคลของ

เขา นอกจากนี้อาจเกิดป]ญหาในเรื่องของการจัดวางองคBประกอบภาพในภาพเมื่อถGายตามสถานที่ตGาง 

ๆ ถ>าเราไมGอาจเล่ียงมุมน้ันได>ก็อาจจะต>องถGายแล>วนำมารีทัช (Retouch) ภาพถGายทีหลัง 

“การถcายภาพในพื้นที่สาธารณะสามารถทำได/ แตcถ/าเปVนเรื่องของคน ถ/าเขาไมcรู/ตัวก็ไมc

เปVนไร แตcถ/าเขารู/ แล/วจะมีปฏิกิริยาอยcางไร ถ/าหากมีคำถาม เราก็ต/องเตรียมตัวตอบคำถามวcาไมcได/

นำไปใช/ในทางเสียหาย เอาไปใช/ทำงาน หรือวcาถcายไปลงสื่อโซเชียลเลcน ๆ ถ/าเขาไมcโอเคก็ลบไฟลXให/

เขาเห็น ถ/าเปVนเรื่องอุปสรรคอื่น ๆ จะเปVนเรื่องของสถานที่ เชcน อยากถcายให/ภาพดูโลcง ๆ แตcปรากฎ

วcามีสายไฟห/อย จะเลี่ยงก็ไมcได/ ก็อาจจะแก/ป*ญหาหน/างานอยcางการเบี่ยงมุม แตcบางครั้งก็เบี่ยงไมcได/

เพราะองศาน้ีใช/ได/แล/ว” 

 

ข%อเสนอแนะสำหรับการนำเสนอภาพถ:ายในงานนิทรรศการ 

 จากการสัมภาษณB สรุปได>วGารูปที่เลือกนำเสนอควรเลือกรูปที่มีความหมาย ดูแล>วเข>าใจ

วGาต>องการสื่อสารอะไรเปFนภาพแรกของอัลบั้มเพื่อดึงดูดให>คนสนใจ และไลGน้ำหนักภาพถGายรูปอื่น ๆ 

สลับกันไปเพื่อไมGให>มีความนGาเบื่อในตอนที่ผู>ชมงานกดออกกGอนดูรูปทั้งหมดจบ ถ>าหากลงเปFนอัลบ้ัม

ให>แยกหมวดหมูGไว>หลากหลายแบบเพื่อให>กลุGมคนที่มีความชื่นชอบภาพถGายอื่น ๆ ได>มีตัวเลือกในการ

เข>าชมมากขึ้น ในสGวนของแพลตฟอรBมนั้น ผู>ให>ข>อมูลแนะนำเฟซบุ�ก เพราะสามารถกดถูกใจ แสดง

ความคิดเห็นและกดแชรBได> ในด>านการขอภาพถGายมาจัดแสดงควรทักไปขอจากเจ>าของภาพแม>วGาเขา
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จะมีความเต็มใจที่รGวมสนุกกับกิจกรรมสGงภาพถGาย เพราะถือวGากรรมสิทธิ์ความเปFนเจ>าของยังเปFนของ

ผู>ถGายรูปท่ีรGวมแชรB 

“เวลาเลือกภาพ ถ/าเอาลงโซเซียล หรือแสดงตามนิทรรศการ จะเลือกจากตัวเรากcอนวcา

เราดูภาพนี้แล/วรู/สึกแบบที่เรารู/สึกจริง ๆ ไหม ถ/าเปVนภาพปกควรเปVนภาพที่เห็นแล/วรู/วcาอัลบั้มหรือ

ภาพชุดน้ันต/องการส่ือถึงอะไร อาจจะเปVนภาพท่ีดีท่ีสุด หรืออาจเปVนภาพท่ียังไมcดีสุดแตcวcาสามารถเลcา

เรื่องของความเหงาได/ สcวนมากภาพที่ดีที่สุดจะอยูcประมาณสองตำแหนcงคือ ภาพแรกกับภาพสุดท/าย 

เพราะวcาบางทีถ/าเอาภาพที่แบบดีพอ ๆ กันมาไว/ตรงกลาง พอเลื่อนมาถึงตรงกลางแล/วเลื่อนไปเรื่อย 

ๆ อารมณXจะเริ่มดรอปลง ผู/ชมก็อาจจะกดออกก็ได/ ถ/าเรามีภาพที่น้ำหนักมันไลcเรี่ยกัน เราก็อาจจะ

วางแทรกกับภาพท่ีดีหรือดีมากก็ได/ 

 ถ/าจัดเปVนอาจจะทำแยกออกมา เชcน หมวดคนเหงา สัตวXเหงา หรือสิ ่งของที่ดูแล/ว 

โดดเดี่ยว เพราะบางครั้งคนท่ีเข/ามาชมอาจมีความสนใจท่ีตcางกัน อยcางกลุcมท่ีเขาชอบดูพวกสัตวX เขาก็

อาจจะมาดูโมเมนตXสัตวXท่ีเหงา ๆ ก็ได/ 

 แพลตฟอรXมในการทำแนะนำเฟซบุiก เพราะวcาสามารถกดถูกใจได/ แชรXได/ คอมเมนตX 

(Comment) ได/ เข/าถึงคนได/มากกวcา สcวนวิธีการขอรูป เราอาจจะใช/วิธีการทักไปหาตรง ๆ เลย  

ด/วยความท่ีวcาการท่ีเขามีแฮชแท็กหรือวcาลงภาพในพ้ืนท่ีของเรา แตcเจ/าของภาพก็ยังเปVนเขา”  

 

- ผลการสัมภาษณBคุณพิชัย แก>ววิชิต ผลงานที่ผGานมาสGวนใหญGนำเสนอในแนว Minimal 

ผGาน Instagram ที ่มีผู >ติดตามเปFนจำนวนแสนกวGาคน ได>จัดนิทรรศการ เชGน ACCIDENTALLY 

PROFESSIONAL EXHIBITION 2019 และ UNLOCK (สัมภาษณBเม่ือ 6 มกราคม 2564) 

 

ด%านความสำคัญของการถ:ายภาพกับการส่ือสารในป�จจุบัน 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาการถGายภาพขึ้นอยูGกับความรู>สึกของผู>ถGาย ซึ่งทำให>ผู>อ่ืน

สามารถรับรู>และเห็นถึงความชัดเจนทางอารมณBของผู>ถGายได> ซึ่งการถGายภาพไมGมีผิดหรือมีถูก และ

ความสวยงามท่ีแท>จริงของภาพถGายอยูGท่ีผู>ถGายรูปมากกวGา 

“ศิลปะอยูcใกล/ตัวเรา ภาพถcายที่ดีที่สุดคือภาพถcายที่ออกมาจากความรู/สึกของคนคนน้ัน 

มันไมcจำเปVนต/องเปVนภาพถcายที่สวย องคXประกอบครบ แตcมันสามารถเลcาจากความรู/สึกของเขา  

ซ่ึงเลนสXก็ไมcสามารถเลcาความชัดเจนทางอารมณXได/” 
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ด%านการเลือกการเลือกประเด็นหลัก (Theme) หรือ แนวคิด (Concept) ในการถ:ายภาพให%น:าสนใจ 

จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาการถGายทอดอารมณBหรือความรู>สึกผGานภาพถGายนั้นแตกตGาง

กันในมุมมองของผู>ชม เพราะผู>ชมแตGละคนมีการตีความภาพที่เห็นไมGเหมือนกัน จึงต>องเห็นถึง 

ความเสมอภาคของความแตกตGางนั้น นอกจากนี้การมีคำบรรยายประกอบภาพก็เปFนการชี้นำให>ผู>ชม

คิดและรู>สึกตามที่คำบรรยายประกอบนั้น ซึ่งการไมGใสGคำบรรยายประกอบอาจเป�ดโอกาสให>ผู>ชมคิด

ในทางอ่ืนโดยไมGจำกัดความคิดให>เขาคิดเหมือนกันในส่ิงท่ีผู>ถGายคิด 

“แตcละคนตcอให/ยืนอยูcจุดเดียวกัน แตcก็ถcายทอดความรู/สึกในภาพออกมาไมcเหมือนกัน 

ซึ่งนั่นไมcได/หมายความวcาใครดีกวcาใคร แตcหมายถึงความเสมอภาคของความแตกตcาง เพราะทุกคน

สามารถแชรXอารมณXความรู/สึกผcานการถcายภาพ หรือผcานอะไรก็ตามที่เขาถนัด ซึ่งการใช/ภาพสื่อสาร

กับคน อยากให/คนท่ีมาดูภาพน้ันส่ือสารกันเอง เพราะแคcตัวหนังสือไมcก่ีตัวก็ทำให/เปล่ียนประเด็นได/” 

 

ด%านมุมมองหรือความคิดเห็นของช:างภาพต:อความเหงา 

 จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาถ>าหากมีความรู>สึกเหงาเกิดขึ้นมา ให>เรียนรู> ทำความเข>าใจ 

และอยูGกับความเหงาน้ัน หากเราเรียนรู>ความเหงาน้ันได>มากพอ เราอาจเปล่ียนจากความรู>สึกเหงาเปFน

ความงดงามและสร>างแรงบันดาลใจ ซึ่งสามารถสGงตGอให>กับผู>อื ่นที่ยังมีความรู>สึกเหงาน้ันได> และ 

ความเหงาท่ีเกิดข้ึนน้ันไมGได>อยูGกับเราตลอดไป 

“สิ่งสำคัญคือต/องรู/จักความเหงาที่เกิดขึ้น เราจะไมcทุกขXใจกับมัน ขณะเดียวกัน เราจะ

ร ู /ส ึกว cาความเหงาทำให/ได /ใช / เวลาและทบทวนกับตัวเองซ ึ ่งอาจเปลี ่ยนเป Vนความสันโดษ 

ถ/าเรารู/จักมันดีพอ เราอาจเปล่ียนความเหงาเปVนความงดงามแล/วสcงตcอแรงบันดาลใจก็ได/” 

 

ป�ญหาและอุปสรรคในการถ:ายภาพท่ีพบ 

 จากการสัมภาษณB สรุปได>ว Gาผู >ให>ข >อมูลไมGพบป]ญหาหรืออุปสรรคที ่เกิดขึ ้นจาก 

การถGายภาพ เน่ืองจากผู>ให>ข>อมูลถGายภาพเพ่ือปลดปลGอยอารมณืหรือความรู>สึกของตนเอง 

“สcวนใหญcไมcคcอยมีป*ญหา เพราะถcายแบบฟรีสไตลX สcวนวิธีการคิดหรือวิธีการถcายรูป

ไมcใชcป*ญหา เพราะถือเปVนการได/ปลดปลcอยตัวเอง” 

 

ข%อเสนอแนะสำหรับการนำเสนอภาพถ:ายในงานนิทรรศการ 

 จากการสัมภาษณB สรุปได>วGาผู>ให>ข>อมูลแนะนำเกี่ยวกับการถGายภาพความรู>สึกเหงาแล>ว

เปลี่ยนความรู>สึกเหลGานั้นเปFนแรงบันดาลใจเพื่อสGงตGอให>แกGคนอื่น ซึ่งอาจมีความนGาสนใจและสามารถ

ดึงดูดผู>ชมให>อยากติดตามงานตGอ แตGท้ังน้ีก็ข้ึนอยูGกับมุมมองของผู>ชมด>วยเชGนกัน 
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“เปลี่ยนความเหงาให/เปVนภาพแหcงแรงบันดาลใจแล/วสcงตcอให/กัน แตcอาจจะชักชวน

คนให/มาดูได/ เพราะนcาสนใจและเลcาในมุมมองท่ีแตกตcาง” 

 

3. ผลการสำรวจและสรุปผล จากแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู%ท่ีมีความสนใจต:อ

การเข%าชมงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

ผลการสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นและความต>องการในการรับชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB จำนวน 100 คน ผู>ศึกษาได>ใช>วิธีแจกแบบสอบถามชนิดให>กลุGมตัวอยGางกรอก

คำตอบเอง และนำคำตอบที่ได>รับมาประมวลผลทางสถิติ เพื่อวัดผลทางสถิติ และวัดผลความคิดเห็น

และความต>องการในการเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ให>สอดคล>องกับความต>องการของ

กลุGมเปiาหมาย ซึ่งการแจกแบบสอบถามนั้น ผู>ศึกษาได>สุGมกลุGมตัวอยGางจากบุคคลทั่วไป ผGานการทำ

แบบสอบถามออนไลนBทางเว็บไซตB https://forms.gle/Rv3FGR9aAjq8CgUbA  

โดยเริ่มต>นจากการสุGมตัวอยGางกลุGมเปiาหมายในชGวงอายุ 18 – 29 ป_ จำนวน 100 คน 

ต้ังแตGวันท่ี 15 เปFนระยะเวลาท้ังส้ิน 3 สัปดาหB 

 ผลการสำรวจข>อมูลทั่วไปของกลุGมตัวอยGาง ที่ตอบสนองตGอแบบสอบถามจะแสดงผล

ออกมา ดังตารางตGอไปน้ี 

 

ส:วนท่ี 1 ข%อมูลลักษณะประชากรศาสตร. 

ตารางท่ี 4 – 1 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน (คน) ร%อยละ 

18 - 23 ปj 66 66.0 

24 – 29 ป_ 20 20.0 

ต่ำกวGา 18 ป_ 12 12.0 

มากกวGา 29 ป_ 2 2.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 4 – 1 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางอายุ 18 – 23 ป_ มีมากที่สุด ร>อยละ 

66.0 รองลงมาคือ กลุGมอายุ 24 – 29 ป_ ร>อยละ 20.0 กลุGมอายุต่ำกวGา 18 ป_ ร>อยละ 12.0 และกลุGม

อายุมากกวGา 29 ป_ ร>อยละ 2.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 – 2 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร%อยละ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 77 77.0 

พนักงานบริษัท 11 11.0 

ประกอบธุรกิจสGวนตัว 5 5.0 

วGางงาน 4 4.0 

ข>าราชการ 2 2.0 

ฟรีแลนซB 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที ่ 4 – 2 แสดงให>เห็นวGากลุ GมตัวอยGางนักเรียนหรือนักศึกษา มีมากที่สุด  

คิดเปFนร>อยละ 77.0 รองลงมาคือกลุGมพนักงานบริษัท คิดเปFนร>อยละ 11.0 กลุGมประกอบธุรกิจสGวนตัว 

คิดเปFนร>อยละ 5.0 กลุGมวGางงาน คิดเปFนร>อยละ 4.0 และกลุGมฟรีแลนซB คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 3 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามส่ือออนไลนBท่ีใช>งาน 

ส่ือออนไลน.ท่ีคุณใช%งานมากท่ีสุด จำนวน (คน) ร%อยละ 

Twitter 75 75.0 

Instagram 17 17.0 

Facebook 5 5.0 

Line 3 3.0 

รวม 100 100.0 

  

จากตารางที ่ 4 – 3 แสดงให>เห็นวGากลุ GมตัวอยGางใช>สื ่อออนไลนB Twitter มีมากสุด  

คิดเปFนร>อยละ 75.0 รองลงมาคือ Instagram คิดเปFนร>อยละ 17.0 Facebook คิดเปFนร>อยละ 5.0 

และ Line คิดเปFนร>อยละ 3.0 ตามลำดับ 
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ส:วนท่ี 2 พฤติกรรมหรือความสนใจเก่ียวกับภาพถ:าย และนิทรรศการภาพถ:าย 

ตารางท่ี 4 – 4 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามระดับความช่ืนชอบในการถGายภาพ 

คุณชอบถ:ายภาพหรือไม: จำนวน (คน) ร%อยละ 

ชอบ 55 55.0 

ชอบถGายมาก 24 24.0 

เฉย ๆ 20 20.0 

ไมGชอบถGายเลย 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 4 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางชอบถGายภาพ คิดเปFนร>อยละ 55.0 

รองลงมาคือกลุGมตัวอยGางชอบถGายภาพมาก คิดเปFนร>อยละ 24.0 กลุGมตัวอยGางเฉย ๆ กับการถGายภาพ 

คิดเปFนร>อยละ 20.0 และกลุGมตัวอยGางไมGชอบถGายภาพ คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 5 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความช่ืนชอบหรือความสนใจในประเภทภาพถGาย 

คุณชอบหรือมีความสนใจในภาพถ:ายแนวใด จำนวน (คน) ร%อยละ 

ภาพวิวทิวทัศน.หรือธรรมชาติ 49 49.0 

ภาพเมือง ตึกหรือสถานท่ี 27 27.0 

ภาพผู>คน 10 10.0 

ภาพสัตวB 5 5.0 

ภาพส่ิงของ 2 2.0 

ภาพอาหาร 2 2.0 

ภาพถGาย selfie 1 1.0 

ภาพสตรีท (Street Photograph) 1 1.0 

ภาพแนวน>อยแตGมาก (Minimal) 1 1.0 

ภาพเรท (Nude) 1 1.0 

ภาพถGายทุกแนว 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 5 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีความชอบหรือสนใจประเภทภาพถGาย

วิวทิวทัศนBหรือธรรมชาติมากที่สุด คิดเปFนร>อยละ 49.0 รองลงมาคือภาพถGายเมือง ตึก หรือสถานท่ี 

คิดเปFนร>อยละ 27.0  ภาพถGายผู>คน คิดเปFนร>อยละ 10 ภาพถGายสัตวB คิดเปFนร>อยละ 5.0 ภาพสิ่งของ 
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และ ภาพอาหาร มีจำนวนเทGากัน คิดเปFนร>อยละ 2.0 ภาพถGาย Selfie, ภาพถGายสตรีท (Street 

Photograph), ภาพแนวน>อยแตGมาก (Minimal), ภาพถGายเรท (Nude) และชอบถGายภาพทุกแนว 

จำนวนเทGากัน คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 6 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามพฤติกรรมการถGายภาพ 

พฤติกรรมในการถ:ายภาพของคุณ  

(ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

ถ:ายภาพเพ่ือต%องการเก็บช:วงเวลา  

ต%องการแชร.ให%ผู%อ่ืน หรือถ:ายเล:น 
100 100.0 

ถGายภาพเพ่ือประกอบอาชีพ 3 3.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 6 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีพฤติกรรมถGายภาพเพื่อต>องการเก็บ

ชGวงเวลา ต>องการแชรBให>ผู>อื่น หรือถGายเลGน คิดเปFนร>อยละ 100.0 และถGายภาพเพื่อประกอบอาชีพ 

คิดเปFนร>อยละ 3.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 7 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความถ่ีในการแชรBภาพถGายบนส่ือออนไลนB 

คุณแชร.ภาพถ:ายในส่ือออนไลน.บ:อยหรือไม: จำนวน (คน) ร%อยละ 

มากท่ีสุด 5 5.0 

มาก 34 34.0 

น%อย 43 43.0 

น>อยท่ีสุด 9 9.0 

ไมGบGอยเลย 9 9.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที ่ 4 – 7 แสดงให>เห็นวGาความถี ่ในการแชรBภาพบนสื่อออนไลนBของกลุGม

ตัวอยGางน>อย มีจำนวนมากที่สุด คิดเปFน 43.0 รองลงมาคือกลุGมตัวอยGางที่แชรBภาพบนสื่อออนไลนB 

บGอยมาก คิดเปFนร>อยละ 34.0 กลุGมตัวอยGางที่แชรBภาพบนสื่อออนไลนBน>อยที่สุดและแชรBภาพถGาย 

ไมGบGอยเลย มีจำนวนเทGากัน คิดเปFนร>อยละ 9.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 – 8 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการเข>าชมนิทรรศการภาพถGาย 

คุณเคยเข%าชมงานนิทรรศการภาพถ:ายหรือไม: จำนวน (คน) ร%อยละ 

เคย 59 59 

ไมGเคย 41 41 

รวม 100 100 

 

 จากตารางที ่ 4 – 8 แสดงให>เห็นวGากลุ GมตัวอยGางเคยเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGาย 

มากสุด คิดเปFนร>อยละ 59.0 และไมGเคยเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGาย คิดเปFนร>อยละ 41.0  ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 9 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามพฤติกรรมการประกวดภาพถGาย 

คุณเคยประกวดภาพถ:ายหรือไม: จำนวน (คน) ร%อยละ 

เคย 4 4 

ไม:เคย 96 96 

รวม 100 100 

 

 จากตารางที่ 4 – 9 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางที่ไมGเคยประกวดภาพถGายมีมากที่สุด  

คิดเปFนร>อยละ 96.0 และมีกลุGมตัวอยGางเคยประกวดภาพถGาย คิดเปFนร>อยละ 4.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 10 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการประกวดและได>รางวัล 

หากเคยประกวดและได%รางวัล คุณได%รางวัลอะไร จำนวน (คน) ร%อยละ 

ไม:เคยประกวด 98 98.0 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 1.0 

กล>องฟ�ลBม 1 1.0 

รวม 100 100.0 

  

จากตารางที่ 4 – 10 แสดงให>เห็นวGามีผู>ไมGเคยประกวดภาพถGายมากที่สุด คิดเปFนร>อยละ 

98.0 ผู>ที่เคยประกวด ได>รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได>รับรางวัลกล>องฟ�ลBม มีจำนวนเทGากัน 

คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 – 11 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการเป�ดรับขGาวสารประชาสัมพันธBงานนิทรรศการ 

คุณติดตามข:าวสารประชาสัมพันธ.งานนิทรรศการ 

ผ:านช:องทางใด 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

Twitter 50 50.0 

Facebook 31 31.0 

Instagram 14 14.0 

Line 3 3.0 

ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก 2 2.0 

รวม 100 100.0 

  

 จากตารางที ่ 4 – 11 แสดงให>เห็นวGากลุ GมตัวอยGางเป�ดรับขGาวสารประชาสัมพันธB

นิทรรศการผGานสื่อออนไลนB Twitter มากสุด คิดเปFนร>อยละ 50.0 รองลงมาคือ ผGานสื่อ Facebook 

คิดเปFนร>อยละ 31.0 ผGานสื่อ Instagram คิดเปFนร>อยละ 14.0 ผGานสื่อ Line คิดเปFนร>อยละ 3.0 และ

ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก คิดเปFนร>อยละ 2.0 ตามลำดับ 

 

ส:วนท่ี 3 ความต%องการและความเห็นต:อนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

ตารางท่ี 4 – 12 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

คุณเข%าชมงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.บ:อยหรือไม: จำนวน (คน) ร%อยละ 

ไม:เคยเข%าชม 61 61.0 

น>อยกวGา 1 คร้ัง/เดือน 31 31.0 

1 – 2 คร้ัง/เดือน 7 7.0 

3 – 5 คร้ัง/เดือน  1 1.0 

รวม 100 100.0 

  

 จากตารางที่ 4 – 12 แสดงให>เห็นความถี่ในการเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

พบวGากลุGมตัวอยGางไมGเคยเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB มีมากสุด คิดเปFน 61.0 รองลงมาคือ 

กลุGมตัวอยGางเข>าชมน>อยกวGา 1 ครั้งตGอเดือน เข>าชม 1 – 2 ครั้งตGอเดือน คิดเปFนร>อยละ 7 และเข>าชม  

3 – 5 คร้ังตGอเดือน คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 – 13 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความสนใจในนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

ถ%าหากมีการจัดนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.  

คุณสนใจหรือไม: 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

สนใจ 85 85.0 

ไมGสนใจ 1 1.0 

เฉย ๆ 14 14.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 13 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีความสนใจในนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนBมากสุด คิดเปFนร>อยละ 85.0 รองลงมาคือรู>สึกเฉย ๆ ตGอนิทรรศการภาพถGายออนไลนB คิดเปFน

ร>อยละ 14.0 และไมGมีความสนใจในนิทรรศการภาพถGายออนไลนB คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4 – 14 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการเป�ดรับสื่อสำหรับเข>าชมงานนิทรรศการ 

ภาพถGายออนไลนB 

คุณทราบช:องทางการเข%าชมนิทรรศการภาพถ:าย

ออนไลน.ใดบ%าง (ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

Facebook 62 62.0 

Instagram 58 58.0 

Website Online 46 46.0 

Twitter 16 16.0 

ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก 1 1.0 

ไมGทราบ 1 1.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 14 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางทราบถึงชGองทางการเข>าชมนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBผGาน Facebook มากสุด คิดเปFนร>อยละ 62.0 รองลงมาคือ Instagram คิดเปFน 

ร>อยละ 58.0 ผGาน Website Online คิดเปFนร>อยละ 46.0 ผGาน Twitter คิดเปFนร>อยละ 16.0 ทราบ

จากเพ่ือนหรือคนรู>จัก และไมGทราบชGองทางในการเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนBมีจำนวนเทGากัน  

คิดเปFนร>อยละ 1.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 – 15 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามป]จจัยสำคัญที่ทำให>เลือกชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB 

ป�จจัยสำคัญท่ีทำให%คุณมีความสนใจในนิทรรศการ 

ภาพถ:ายออนไลน. (ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

ความสวยงามของภาพถ:าย 77 77.0 

เน้ือหาหรือแนวคิดของงานมีความนGาสนใจ 75 75.0 

ได>รับมุมมองแปลกใหมGจากภาพถGาย 63 63.0 

เพ่ือผGอนคลายความเครียด 62 62.0 

สะดวก เข>าถึงงGาย 59 59.0 

เปFนมิติใหมGในการนำเสนอนิทรรศการ 56 56.0 

ติดตามผลงานจากชGางภาพท่ีช่ืนชอบ 22 22.0 

มีการโชวBหรือแสดงผลงานของเราได> 13 13.0 

มีเกมสBหรือของรางวัลให>รGวมสนุก 3 3.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 15 แสดงให>เห็นป]จจัยที่ทำให>กลุGมตัวอยGางมีความสนใจนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBคือ ความสวยงามของภาพถGายมีความนGาสนใจมากสุด คิดเปFนร>อยละ 77.0 

รองลงมาคือเนื้อหาหรือแนวคิดของงานมีความนGาสนใจมากสุด คิดเปFนร>อยละ 75.0 ได>รับมุมมอง

แปลกใหมGจากภาพถGาย คิดเปFนร>อยละ 63.0 เพื ่อผGอนคลายความเครียด คิดเปFนร>อยละ 62.0  

มีความสะดวก เข>าถึงงGาย คิดเปFนร>อยละ 59.0 เปFนมิติใหมGในการนำเสนอนิทรรศการ คิดเปFนร>อยละ 

56.0 ติดตามผลงานจากชGางภาพที่ชื่นชอบ คิดเปFนร>อยละ 22.0 มีการโชวBหรือแสดงผลงานของเราได> 

คิดเปFนร>อยละ 13.0 และมีเกมสBหรือของรางวัลให>รGวมสนุก คิดเปFน 3.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 – 16 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามการเป�ดรับขGาวสารประชาสัมพันธBงาน

นิทรรศการออนไลนB 

คุณติดตามข:าวสารประชาสัมพันธ.งานนิทรรศการ 

ผ:านช:องทางใด 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

Twitter 56 56.0 

Facebook 28 28.0 

Instagram 13 13.0 

Line 3 3.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตารางที่ 4 – 16 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีการเป�ดรับขGาวสารประชาสัมพันธBงาน

นิทรรศการออนไลนBผGานสื่อออนไลนB Twitter มากสุด คิดเปFนร>อยละ 56.0 รองลงมาคือ Facebook 

คิดเปFนร>อยละ 28.0 ผGานทาง Instagram คิดเปFนร>อยละ 13.0 และ Line คิดเปFนร>อยละ 3.0 ตามลำดับ 

 

ส:วนท่ี 4 ความคิดเห็นและความต%องการต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ

ความเหงา “LONELY TOOGETHER” 

ตารางท่ี 4 – 17 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความนGาสนใจของงานนิทรรศการออนไลนBท่ีมี

เน้ือหา เก่ียวกับความเหงา 

ถ%ามีนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ท่ีมีเน้ือหาหรือโจทย.

เก่ียวกับ “ความเหงา” คุณคิดว:าน:าสนใจหรือไม: 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

น:าสนใจ 88 88.0 

เฉย ๆ 11 11.0 

ไมGนGาสนใจ 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 4 – 17 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีความสนใจในนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนBโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหงามากสุด คิดเปFนร>อยละ 88.0 เฉย ๆ คิดเปFนร>อยละ 11.0 และ

ไมGสนใจ คิดเปFนร>อยละ 1.0  

 

ตารางท่ี 4 – 18 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความสนใจในการมีสGวนรGวมกับงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB 

 

หากนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.มีกติกาให%คุณ 

ร:วมสนุก ด%วยการแจกของรางวัล คุณสนใจหรือไม: 
จำนวน (คน) ร%อยละ 

น:าสนใจ 64 64.0 

เฉย ๆ 29 29.0 

ไมGนGาสนใจ 7 7.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตารางที่ 4 – 18 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีความสนใจหากนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนBมีกิจกรรมให>รGวมสนุกมากสุด คิดเปFนร>อยละ 64.0 เฉย ๆ คิดเปFนร>อยละ 29.0 และไมGสนใจ 

คิดเปFนร>อยละ 7.0 

 

ตารางท่ี 4 – 19 ร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามความสนใจมีสGวนรGวมในงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB 

 

จากตารางที่ 4 – 19 แสดงให>เห็นวGากลุGมตัวอยGางมีความสนใจแตGอาจไมGได>สGงผลงานรGวม

กิจกรรมมากสุด คิดเปFนร>อยละ 78.0 มีความสนใจเข>ารGวมและรGวมสGงผลงานภาพถGาย คิดเปFนร>อยละ 

16.0 และไมGสนใจเข>ารGวม คิดเปFนร>อยละ 6.0 ตามลำดับ 

 

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข>อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากคำถามปลายเป�ดตGองาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB ดังน้ี  

- อยากให>ภาพแสดงความเหงาได>อยGางชัดเจน มีหลากหลายมุม มีคำอธิบายเล็กน>อย

เพ่ือให>เข>าใจภาพได>มากข้ึน 

-  มิติของความเหงาในมุมมองอื่น ๆ เชGน ความเหงากับสิ่งของ, ความเหงากับสัตวBเลี้ยง, 

ภาพถGายที่ปลอบโยนคนที่รู>สึกเหงาและอ>างว>าง, เหงาแตGสนุกสนาน, เปFนคูGก็เหงาได>, ความเหงาของ

คนเมือง, ความเหงาที่ดูแล>วไมGรู>สึกเหงา หรืออาจจะเปFนความเหงาอื่น ๆ ที่ดูแปลกใหมG เปFนอะไร 

ท่ีมากกวGาภาพถGาย เชGน เพลงประกอบ MV, นำเสนอคอนเซปตB (Concept) ส้ัน ๆ 

-  ภาพเกี่ยวกับมุมมองความเหงาของหลาย ๆ คน ให>เกิดการแลกเปลี่ยน เขียน และเลGา 

รวมถึงมีพ้ืนท่ีเพ่ือให>คนไปแสดงความคิดเห็นได> เชGน clubhouse 

-  คำอธิบายและมุมมองความเหงาของผู>จัดทำนิทรรศการ 

-  รวมภาพท่ีเคยได>รางวัลจากความเหงาในป_ตGาง ๆ 

-  การประชาสัมพันธBในหลาย ๆ ชGองทาง 

ถ%ามีนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.หัวข%อ  

“LONELY TOOGETHER” ท่ีสามารถส:งภาพถ:าย 

เข%าร:วมได% คุณสนใจเข%าร:วมหรือไม: 

จำนวน (คน) ร%อยละ 

สนใจเข%าร:วม แต:อาจไม:ได%ส:งผลงาน 78 78.0 

สนใจเข>ารGวม และรGวมสGงผลงานภาพถGาย 16 16.0 

ไมGสนใจเข>ารGวม 6 6.0 

รวม 100 100.0 
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-  มีกิจกรรมให>ทางบ>านเข>ารGวม การแจกของรางวัล รวมไปถึงของที ่ระลึกที ่เข>ากับ

นิทรรศการ หรือมีการพูดคุยหลังจบนิทรรศการ 

สรุปได>วGา กลุGมตัวอยGางมีความต>องการรับชมภาพถGายความเหงาในหลากหลายมุมมอง 

และภาพถGายแสดงให>เห็นถึงความเหงา มีคำอธิบายตGอภาพเล็กน>อยเพื ่อให>เข>าใจถึงความเหงา 

ในภาพนั้น ๆ และทำให>เกิดการแลกเปลี่ยน ทั้งการเขียน การเลGา ภายในพื้นที่ที ่สามารถโต>ตอบ  

แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนมุมมองได> มีคำอธิบายหรือมุมมองของผู>จัดทำตGอความเหงา  

มีการประชาสัมพันธBในหลากหลายชGองทางให>สามารถเข>าถึงได>งGาย และมีกิจกรรมให>เข>ารGวม  

อยGางกิจกรรมแจกของรางวัล หรือมีการพูดคุยหลังงานนิทรรศการจบ 

 

จากการวิเคราะหBผลการสำรวจความคิดเห็นและความต>องการตGองานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBของกลุGมตัวอยGางจากแบบสอบถามออนไลนB จำนวน 100 ชุด สามารถสรุปได>วGา 

กลุGมตัวอยGางสGวนใหญG ชGวงอายุ 18 – 23 ป_ เปFนนักเรียนหรือนักศึกษา 

ด>านพฤติกรรมความสนใจในภาพถGายและนิทรรศการภาพถGาย พบวGากลุGมตัวอยGางสGวน

ใหญGชอบการถGายภาพ มีความสนใจภาพถGายแนววิวทิวทัศนB ถGายภาพเพื่อต>องการเก็บชGวงเวลา  

ถGายเลGน หรือต>องการแชรBให>ผู>อื ่น มีการแชรBภาพถGายบนสื่อออนไลนBน>อย เคยเข>าชมนิทรรศการ

ภาพถGายแตGไมGเคยถGายภาพเพ่ือสGงประกวดเปFนสGวนใหญG 

ด>านพฤติกรรมการเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญG 

ไมGเคยเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB แตGมีความสนใจในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB และ

ป]จจัยสำคัญที่เข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ได>แกG ความสวยงามของภาพถGาย ซึ่งทราบ 

ชGองทางเข>าการชมนิทรรศการคือ Facebook มากท่ีสุด สGวนชGองทางการติดตามขGาวสารคือ Twitter 

ด>านความต>องและความคิดเห็นตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB พบกวGากลุGม

ตัวอยGางสGวนใหญGมีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับความเหงา การมีสGวนรGวมกับกิจกรรม มีการแจก 

ของรางวัล แตGอาจไมGสGงผลงานเข>ารGวม 

 

4. นำเสนอการสรุปผลการวิจัยและการนำไปประยุกต.ใช%ในการจัดนิทรรศการภาพถ:าย

ออนไลน. 

จากการวิเคราะหBบทสัมภาษณBผู>เชี่ยวชาญด>านการทำนิทรรศการออนไลนB ผู>เชี่ยวชาญ

ด>านการถGายภาพ จำนวน 3 ทGาน สามารถสรุปได>วGาการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBที่มี

เน้ือหาเก่ียวกับความเหงา 
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ด>านเนื้อหาการทำ ควรสร>างความเปFนเอกลักษณBของ Page Facebook ด>วยเนื้อหา

เกี ่ยวกับความเหงาเพื ่อเปFนจุดดึงดูดความสนใจและคงแนวทางแนวคิด (Concept) ของงาน  

โดยเนื้อหาเกี่ยวกับความเหงาสามารถเลGาได>ในหลายมุม ไมGวGาจะเปFนความเหงาเศร>า ความเหงาสุขท่ี

เปFนความพอใจที่ได>มีเวลาอยูGกับตนเอง หรือความเหงาสร>างแรงบันดาลใจ เพื่อเป�ดมุมมองความเหงา

ใหมG ๆ หรือสร>างไอเดียได>ให>กับผู>ท่ีติดตามเพจได>  

ด >านการประชาส ัมพ ันธ B  เล ือกส ื ่อโซเช ียลม ี เด ีย Facebook เป Fนส ื ่อหล ักใน 

การประชาสัมพันธBและให>ข>อมูลขGาวสารในงานนิทรรศการ โดยมีการจัดทำเปFนโปสเตอรB (Poster) ท้ัง

แบบภาพถGายและกราฟ�ก วิด ีโอเชิญชวนคนรGวมแสดงผลงาน อัพเดทลงเพจเฟซบุ �ก (Page 

Facebook) เปFนประจำเพ่ือให>กลุGมผู>เข>าชมได>เข>าถึงข>อมูล ขGาวสารของงานนิทรรศการมากท่ีสุด 

ด>านการนำเสนอภาพถGาย ควรเลือกภาพที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหงาหรือนGาสนใจ

มากที่สุดเพื่อดึงดูดผู>เข>าชมเปFนภาพแรก และเรียงลำดับภาพอื่น ๆ สลับโดยไมGทำให>อารมณBของ 

การนำเสนอภาพขาดชGวง และจัดเรียบเรียงเปFนหมวดหมูGเกี่ยวกับความเหงาที่แตกตGางกันไป เพื่อเลGา

เร่ืองในแตGละหมวดหมูGให>เปFนไปในทิศทางเดียวกันแตGยังอยูGในขอบเขตของความเหงา 

 

การนำเสนอโครงร:างการสร%างสรรค.งานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. ภายใต%แนวคิด 

“ความเหงาในมุมมองต:าง ๆ” 

การวางแผนผลิตชิ้นงาน ผู>ศึกษาได>วางแผนในการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ช่ือนิทรรศการ LONELY TOOGETHER 

Concept  ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

Theme  Lonely but not alone (โดดเด่ียวแตGไมGได>อยูGคนเดียว) 

วัตถุประสงค. 1. เพ่ือสร>างพ้ืนท่ีสำหรับการแชรBภาพถGายจากผู>คนหลากหลายมุมมอง 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณBความเหงาผGานภาพถGาย 

กลุ:มเปuาหมาย ประชากรกลุGมวัยรุGน 18 – 29 ป_ ต้ังแตGมัธยมปลายถึงวัยทำงาน มีความ

สนใจและช่ืนชอบในการถGายภาพ 

ระยะเวลา  26 – 28 กุมภาพันธB 2564 

ช:องทาง  ส่ือออนไลนBบนเพจเฟซบุ�ก (Page Facebook) “LONELY TOOGETHER” 
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Public Relation 

วัตถุประสงค. 1. เพ่ือประชาสัมพันธBและเผยแพรGงานกิจกรรมท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 

  2. เพ่ือสร>างความเข>าใจตGอวัตถุประสงคBของงานและกิจกรรมตGาง ๆ  

  3. เพ่ือชักจูงและชักชวนให>เข>ารGวมงานกิจกรรม 

กลุ:มเปuาหมาย บุคคลท่ัวไปท่ีช่ืนชอบหรือติดตามภาพถGาย 

ระยะเวลา  21 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธB 2564 

ช:องทาง  ส่ือออนไลนBบนเพจเฟซบุ�ก (Page Facebook) “LONELY TOOGETHER” 

 

เน้ือหาภายในช:วงจัดงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. “LONELY TOOGETHER” 

 

ภาพท่ี 1 หน>าเฟซบุ�กเพจ นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER 

 

 นำเสนอเน้ือหาภายในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

แยกออกเน้ือหาภายในงานออกเปFน 5 สGวน ดังน้ี 

1. อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>จัดทำ “LONELY FROM ME” 
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ภาพท่ี 2 โพสตB LONELY FROM ME pt.1 | ความเหงาผGานภาษากายจากบุคคล 

 

ภาพท่ี 3 โพสตB LONELY FROM ME pt.2 | someplace make me feel lonely 

 

 

ภาพท่ี 4 โพสตB LONELY FROM ME pt.3 | แสงและเงาบางทีก็ทำให>เหงา 

 

2. อัลบ้ัมภาพถGายจากชGางภาพและบุคคลมีช่ือเสียง “LONELY LIKE” 
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ภาพท่ี 5 โพสตB LONELY LIKE : Light’s ME 

ภาพท่ี 6 โพสตB LONELY LIKE : NELSON AND HIS PLANET 

ภาพท่ี 7 โพสตB LONELY LIKE : กล่ินหนังสือ 
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ภาพท่ี 8 โพสตB LONELY LIKE : YUKAN 

 

3. อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>รGวมสGงภาพถGาย “LONELY WITH YOU”  

 

ภาพท่ี 9 โพสตB LONELY WITH YOU : alone but not lonely 

 

4. กิจกรรมรGวมสGงภาพถGาย 

 

ภาพท่ี 10 กิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” 
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ภาพท่ี 11 กิจกรรม “alone but not lonely” 

 

5. วิดีโอสัมภาษณB (Video Interview) ชGางภาพ “LONELY TALK” 

 

ภาพท่ี 12 โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : NELSON AND HIS PLANET 

 

ภาพท่ี 13 โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : CHANIPA TEMPROM  
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 

 

การศึกษาในหัวข>อ การสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงา

ในมุมมองตGาง ๆ โดยมีชื ่องานนิทรรศการวGา “LONELY TOOGETHER” ซึ ่งมีว ัตถุประสงคBเพ่ือ

ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนBที่ผู>ศึกษาได>สร>างสรรคBขึ้นมา ผู>ศึกษาได>ใช>วิธีการสำรวจ

ความคิดเห ็นด >วยการส ัมภาษณB เช ิ งล ึก ( In-depth Interview) และการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อให>ทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุGมเปiาหมาย และผู>เข>ารGวม

กิจกรรมภายในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” รวมถึงข>อเสนอแนะ 

ตGาง ๆ จากนั้นผู>ศึกษาจะนำผลการวิจัยที่ได>มาวิเคราะหBข>อมูล เพื่อนำไปสรุปผลการอภิปรายวิจัย และ

ปรับปรุงแก>ไขช้ินงานตGอไป  

วิธีการเก็บรวบรวมข%อมูลเพื่อประเมินนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. “LONELY TOOGETHER” 

ภายใต%แนวคิดความเหงาในมุมมองต:าง ๆ 

1. เก็บรวมรวมข>อมูลด>วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในหัวข>อ “ความพึง

พอใจและความคิดเห็นตGอการชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB LONELY TOOGETHER” จาก

กลุGมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ ที่เข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

ตั้งแตGวันที่ 5 – 30 มีนาคม 2564 จำนวน 100 คน และสรุปผลการประเมินนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

2. เก็บรวบรวมข>อมูลด>วยการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ในหัวข>อ “ความพึง

พอใจและความคิดเห ็นต GองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB LONELY TOOGETHER” ของ

กลุGมเปiาหมาย อายุ 18 – 29 ป_ ท่ีรGวมกิจกรรมสGงภาพถGายภายในงานนิทรรศการ รวม 7 คน และ

สรุปผลการประเมินนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

เครื่องมือการประเมินผลนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. “LONELY TOOGETHER” ภายใต%แนวคิด 

ความเหงาในมุมมองต:าง ๆ 

การประเมินผลตGอนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” จัดทำเปFน 

2 รูปแบบ โดยใช>การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 
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- การประเมินผลความพึงพอใจตGอนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER”

จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบGงออกเปFน 3 สGวน ดังนี ้ สGวนที่ 1 ข>อมูลทั ่วไป สGวนที่ 2 

ความพึงพอใจตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB และสGวนท่ี 3 ความคิดเห็นและข>อเสนอแนะ 

- การสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด>วย  สGวนที่ 1 ด>านการเลือก

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลนB สGวนที่ 2 ด>านเนื้อหา Concept และ Theme 

ที่นำเสนอในการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB สGวนที่ 3 ด>านกิจกรรมและระยะเวลาในการรGวมสGง

ภาพถGาย สGวนที่ 4 ด>านความพึงพอใจตGอภาพรวมของการจัดแสดงนิทรรศการออนไลนB และสGวนที่ 5 

ข>อเสนอแนะในการพัฒนาช้ินงาน 

สรุปผลการวิเคราะห.การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในหัวข%อ “ความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นต:อการชมงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. LONELY TOOGETHER” ภายใต%

แนวคิดความเหงาในมุมมองต:าง ๆ 

ผู>ศึกษาได>ทำการวิเคราะหBผลการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินงาน

นิทรรศการออนไลนBที่ผลิตขึ้น ทำให>ได>ข>อมูลทางด>านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข>อเสนอแนะท่ี

ได>ร ับจากกลุ Gมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ ที ่ เข >าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER" ต ั ้งแต Gว ันที ่  5 – 30 ม ีนาคม 2564 จำนวน 100 คน และสรุปผลการประเมิน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

สำหรับการวิเคราะหBข>อมูลในครั้งนี้ ใช>สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได>แกG 

คGาความถี่ (Frequency) คGาร>อยละ (Percentage) คGาเฉลี่ย (�̅�) คGาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

เกณฑBประเมินระดับความพึงพอใจตGอรายการที่แบบประเมินฯ โดยใช>การกำหนดวัด (Scale) ในการ

วัดตัวแปรข>อมูลทัศนคติ โดยใช>แนวคิดจากมาตรวัดที่สร>างโดยเรนนิส ลิเคิรBท (Rensis Likert) หรือ

การวัดแบบ Likert’s Scale  

ซึ ่งการประเมินในครั ้งนี ้ ผู >ศึกษาได>นำเสนอตามลำดับกิจกรรมโดยมีรายละเอียด

ดังตGอไปน้ี 

1. ข%อมูลท่ัวไป 

ผลการสำรวจข>อมูลทั ่วไปของผู >ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตGอการจัดแสดง

นิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 
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ตารางท่ี 5 – 1 ตารางแสดงร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน (คน) ร%อยละ 

18 - 23 ปj 78 78.0 

24 – 29 ป_ 13 13.0 

มากกวGา 29 ป_ 5 5.0 

ต่ำกวGา 18 ป_ 4 4.0 

รวม 100 100.0 

  

จากตารางที่ 5 – 1 พบวGา ผู>ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGอายุ 18 – 23 ป_ คิดเปFนร>อยละ 

78.0 รองลงมาคือ กลุ Gมอายุ 24 – 29 ป_ ร>อยละ 13.0 กลุ Gมอายุต่ำกวGา 18 ป_ ร>อยละ 4.0 และ 

กลุGมอายุมากกวGา 29 ป_ ร>อยละ 5.0 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5 – 2 ตารางแสดงร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร%อยละ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 80 80.0 

พนักงานบริษัท 8 8.0 

ข>าราชการ 5 5.0 

วGางงาน 3 3.0 

ประกอบธุรกิจสGวนตัว 2 2.0 

ฟรีแลนซB 2 2.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 5 – 2 พบวGา ผู>ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGประกอบอาชีพนักเรียนหรือ

นักศึกษา คิดเปFนร>อยละ 80.0 รองลงมาคือกลุGมพนักงานบริษัท คิดเปFนร>อยละ 8.0 กลุGมข>าราชการ 

คิดเปFนร>อยละ 5.0 กลุGมวGางงาน คิดเปFนร>อยละ 3.0 กลุGมประกอบธุรกิจสGวนตัวและกลุGมฟรีแลนซB 

จำนวนเทGากัน คิดเปFนร>อยละ 2.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 5 – 3 ตารางแสดงร>อยละของกลุGมตัวอยGาง จำแนกตามสื่อออนไลนBที่ได>ทราบขGาวสารงาน 

นิทรรศการ 

ส่ือออนไลน.ท่ีใช%ทราบข:าวสารงานนิทรรศการ จำนวน (คน) ร%อยละ 

Facebook 35 35.0 

Twitter 27 27.0 

ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก 24 24.0 

Line 12 12.0 

Instagram 2 2.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 5 – 3 พบวGา ผู>ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGทราบถึงขGาวสารงานนิทรรศการ

ผGานสื่อออนไลนB Facebook มากสุด คิดเปFนร>อยละ 35.0 รองลงมาคือ Twitter คิดเปFนร>อยละ 27.0 

ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก คิดเปFนร>อยละ 24.0 ผGาน Line คิดเปFนร>อยละ 12.0 และผGาน Instagram 

คิดเปFนร>อยละ 2.0 ตามลำดับ 

 

2. ระดับความพึงพอใจต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู>ตอบแบบสอบถามตGอการจัดงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 
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ตารางท่ี 5 – 4 ตารางแสดงคGาเฉล่ีย คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑBการประเมินของระดับความพึงพอใจ

ตGอการจัดโครงการแสดงนิทรรศการ “LONELY TOOGETHER” จำนวน 100 คน 

หัวข1อ 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D.

เกณฑ?

ประ 

เมิน 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น1อย 

(2) 

น1อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ความน)าสนใจของ

แนวคิดหรือเน้ือหาของงาน
29 58 13 0 0 4.16 0.63 มาก 

2. ผลงานท่ีจัดแสดงมีความ

สวยงามและน)าสนใจ
31 56 13 0 0 4.18 0.64 มาก 

3. มีการประชาสัมพันธLการ

จัดนิทรรศการอย)างท่ัวถึง
24 45 30 1 0 3.92 0.76 มาก 

4. ระยะเวลาในการจัด

นิทรรศการภาพถ)าย

ออนไลนL

29 54 16 1 0 4.11 0.69 มาก 

5. ระยะเวลาในการร)วม

กิจกรรมแชรLภาพถ)าย
26 59 14 1 0 4.10 0.66 มาก 

6. นิทรรศการน้ีช)วย

เสริมสรTางสุนทรียศาสตรL 

ท้ังในแง) ความงามและ

ความคิด 

39 50 11 0 0 4.28 0.65 มาก 

7. ความประทับใจต)อ

กิจกรรมในงาน 
35 53 11 1 0 4.22 0.68 มาก 

8. ท)านคิดว)าควรมีการจัด

นิทรรศการเช)นน้ีต)อไปอีก 
39 51 10 0 0 4.29 0.64 มาก 

9. ภาพรวมการส่ือสารเร่ือง

ความเหงาของเพจ

นิทรรศการ 

40 49 10 1 0 4.28 0.68 มาก 

10. ภาพรวมของการจัด

กิจกรรมในคร้ังน้ีมีความ

สมบูรณL ครบถTวน 

45 40 14 1 0 4.29 0.74 มาก 

รวม 337 515 142 6 0 4.18 0.043 มาก 
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จากตารางที่ 5 – 4 พบวGาผู>ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGมีความพึงพอใจตGอภาพรวมของ

การจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” โดยนิทรรศการนี้มีความพึงพอใจอยูG

ในระดับมาก (�̅� = 4.18) ซ่ึงเรียงตามลำดับหัวข>อท่ีมีคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหาน>อยได>ดังน้ี  

-  นิทรรศการเชGนนี ้ควรจัดตGอไปอีกและภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั ้งนี ้มีความ

สมบูรณB ครบถ>วน มีความพึงพอใจเทGากันในระดับมาก (�̅� = 4.29)  

-  นิทรรศการน้ีชGวยเสริมสร>างสุนทรียศาสตรB ท้ังในแงG ความงามและความคิด และภาพรวม

การส่ือสารเร่ืองความเหงาของเพจนิทรรศการ มีความพึงพอใจเทGากันในระดับมาก (�̅� = 4.28)  

-  ความประทับใจตGอกิจกรรมในงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.22)  

-  ผลงานท่ีจัดแสดงมีความสวยงามและนGาสนใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.18) 

-  ความนGาสนใจของแนวคิดหรือเน้ือหาของงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.16)  

-  ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.11)  

-  ระยะเวลาในการรGวมกิจกรรมแชรBภาพถGาย มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.10)  

-  มีการประชาสัมพันธBการจัดนิทรรศการอยGางท่ัวถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.92) 

 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข>อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากคำถามปลายเป�ดตGองาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” ดังน้ี 

- ภาพรวมของงานนิทรรศการดี มีความชัดเจนในเนื้อหาหรือแนวคิดที่เลือกนำเสนอ  

มีความคิดสร>างสรรคBในการเลือกนำเสนอแนวคิด 

- ภาพถGายภายในงานนิทรรศการท่ีเลือกนำเสนอมีความสวยงาม 

- เพิ่มการประชาสัมพันธBงานในสGวนท>องถิ่นหรือภูมิภาคเพื่อเพิ่มความนGาสนใจของงาน 

และชGวยสGงเสริมการทGองเท่ียว 

 

สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. ภายใต%แนวคิด 

“ความเหงาในมุมมองต:าง ๆ” 

 ผู>ศึกษาได>ทำการวิเคราะหBผลจากการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ในหัวข>อ 

“ความพึงพอใจตGอการรับชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

โดยใช>ชื่องานวGา LONELY TOOGETHER” เพื่อให>ได>ข>อมูลทางด>านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ข>อเสนอแนะของกลุGมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ จำนวน 7 คน ที่มีความสนใจในการเข>าชมงาน

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB และรGวมสGงภาพถGายภายในกิจกรรม ดังน้ี 

1. นางสาวพรปวีณB ย่ิงอุบล  อายุ 21 ป_  อาชีพ นักศึกษา 

2. นางสาวอภิสรา เอ้ืออริยกุล อายุ 24 ป_  อาชีพ พนักงานบริษัท 
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3. นางสาววาสิตา จินดาพงศB อายุ 24 ป_ อาชีพ ฟรีแลนซB 

4. นางสาวชญาดา ภัทรวรกุลวงศB อายุ 20 ป_ อาชีพ นักศึกษา 

5. นางสาวธัญพรภัส กนกกรมงคล อายุ 21 ป_ อาชีพ นักศึกษา 

6. นางสาวกมลชนก วุฒิเสถียร อายุ 22 ป_ อาชีพ นักศึกษา 

7. นางสาวภาสินี กัทลีรัตนB  อายุ 21 ป_  อาชีพ วGางงาน 

 

ส:วนท่ี 1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับการเลือกนำเสนอเนื ้อหาในรูปแบบการจัด

นิทรรศการออนไลน. 

 สรุปความคิดเห็นสอดคล>องกันได>วGา การจัดนิทรรศการออนไลนBมีความเหมาะสม ทำให>

ผู>คนทั่วไปสามารถเข>าถึงได>งGาย ไมGเสียคGาใช>จGาย และเอื้อตGอการชมนิทรรศการในสถานการณBการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต>องเว>นระยะหGางทางสังคมตามมาตรการท่ี

รัฐบาลกำหนด อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเข>าถึงกลุGมคนได>มากขึ้น กลGาวคือ การจัดนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนBเปFนทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณBป]จจุบันและทำให>เข>าถึงได>งGาย แตGทำให>

อรรถรสในการรับชมลดลง 

 “สำหรับยุควิกฤตการณB COVID-19 นิทรรศการออนไลนBนั้นเปFนอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี 

เนื่องจากมีความสะดวกสำหรับคนที่มีความสนใจและอยากรับชมผลงานโดยไมGต>องออกไปพบปะผู>คน

หมูGมาก ทำให>เกิดการเว>นระยะหGางทางสังคมมากขึ้น แตGในขณะเดียวกันก็อาจจะลดทอนความรู>สึก

หรืออรรถรสในการรับชม เนื่องจากนิทรรศการออนไลนBไมGสามารถให>ความรู>สึกเหมือนการที่เรา 

ไปจัดนิทรรศการในแกลเลอรีตGาง ๆ ผู >เข>าชมไมGสามารถดื ่มด่ำไปกับผลงานได>มากเทGาที ่ควร”  

(ธัญพรภัส กนกกรมงคล สัมภาษณB 12 เมษายน 2564) 

 

ส:วนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา Concept และ Theme ที่นำเสนอในการ

จัดนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

 สรุปความคิดเห็นสอดคล>องกันได>วGา เนื้อหาและแนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ”  

ที่เลือกนำเสนอมีความนGาสนใจ เนื่องจากความเหงาเปFนเรื่องของความรู>สึก สามารถเข>าถึงความเหงา

เหลGานั้นได>ผGานภาพถGาย มีการตีความหมายความเหงาได>หลากหลาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมรGวมแชรB

ความเหงาในมุมมองของผู>เข>าชม และที่นGาสนใจมากที่สุด คือ นิทรรศการนี้สามารถนำเสนอการก>าว

ผGานความเหงาให>แกGผู>เข>าชมได> 

“การนำเสนอธีม (Theme) Lonely but not alone (โดดเดี ่ยวแตGไมGได>อยู Gคนเดียว)  

มีความสอดคล>องกับชื่องานนิทรรศการ ‘LONELY TOOGETHER’ จึงทำให>มีความนGาสนใจ ที่มาพร>อม
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กับการก>าวไปด>วยกัน เปFนการนำเสนอที ่ทำให>ผู >เข>าชมรู >ส ึกวGาเรากำลังเดินทางก>าวข>ามผGาน 

ความโดดเด่ียวด>วยรูปภาพท่ีไมGได>มีแคGเราคนเดียว” (อภิสรา เอ้ืออริยกุล สัมภาษณB 11 เมษายน 2564) 

  

ส:วนท่ี 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมและระยะเวลาในการร:วมส:งภาพถ:าย 

สรุปความคิดเห็นสอดคล>องกันได>วGา ระยะเวลาในการรGวมสGงภาพถGายมีความเหมาะสม 

ในกิจกรรมสGงภาพถGายเพื่อแชรBมุมมองความเหงา ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิดที่เลือกนำเสนอ แตGหากเป�ด

ระยะเวลาให>รGวมสGงภาพได>เรื่อย ๆ อาจดีกวGา การกำหนดระยะเวลาที่กระชับอาจทำให>ผู>ชมทGานอื่น ๆ 

ท่ีอยากสGงภาพถGาย ไมGสามารถรGวมกิจกรรมได>ทันในเวลาท่ีกำหนด 

 “กิจกรรมสGงภาพถGายเปFนกิจกรรมที่ได>ให>คนรGวมกันแบGงป]นมุมมองความเหงาในแบบ

ของตนเอง ซ่ึงเข>ากับ concept ของ LONELY TOOGETHER ได>ดี” (วาสิตา จินดาพงศB สัมภาษณB 12 

เมษายน 2564) 

 

ส:วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต:อภาพรวมของการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

 สรุปความคิดเห็นสอดคล>องกันได>วGา นิทรรศการภาพถGายออนไลนBทำได>ดี และมีความ 

พึงพอใจในระดับมาก การเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหากGอนและหลังได>ดี การเลือกนำเสนอเนื้อหา

แตGละสGวนภายในงาน อยGางอัลบ้ัมภาพถGายจากผู>จัดทำ อัลบั้มภาพถGายจากชGางภาพและบุคคลที่มี

ชื ่อเสียง กิจกรรมในการรGวมสGงภาพ รวมถึงวิดีโอสัมภาษณB (Video Interview Photographer)  

มีความสอดคล>องกับแนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” ซึ่งเป�ดมุมมองหรือประสบการณBของผู>เข>า

ชมนิทรรศการ แตGหากเพิ่มการประชาสัมพันธBในหลากหลายชGองทาง อาจทำให>ผู>ชมสามารถเข>าถึงได>

มากกวGาน้ี 

 “เร่ิมต>นด>วยผลงานของตัวเองกGอนเปFนอะไรท่ีเหมือนทำให>เห็นความต้ังใจนำเสนอหัวข>อ

ผGานความเปFนตัวเอง (ผู>จัด) กGอน คGอยนำเสนอรูปของกลุGมคนที่มีชื่อเสียง ก็เปFนความรู>สึกในเชิงมองดู

แงGมุมเดียวกันแตGก็มีของคนอื่น ๆ รGวมด>วยอีกทีหนึ่ง วิดีโอก็ดูเพลิน” (อภิสรา เอื้ออริยกุล สัมภาษณB 

11 เมษายน 2564) 

 

ส:วนท่ี 5 ข%อเสนอแนะในการพัฒนาช้ินงาน 

ผู>ให>ข>อมูลหลักทั้ง 7 ทGานให>ข>อเสนอแนะ 2 ประเด็นที่สำคัญคือ ควรเลือกสื่อออนไลนBใน

ประชาสัมพันธBและจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBให>มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการใช>ส่ือ

ออนไลนBเฟซบุ�ก (Facebook) เปFนชGองทางหลักในการจัดนิทรรศการ ทำให>ผู>ที่ใช>งานสื่อออนไลนB 

อื่น ๆ มีโอกาสเข>าถึงงานนิทรรศการภาพถGายได>น>อย หากมีการกระจายการจัดนิทรรศการถGายภาพ
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ออนไลนBในสื่อออนไลนBอื่น ๆ อาจเพิ่มความนGาสนใจของตัวงานและทำให>คนสามารถเข>าถึงได>มากข้ึน 

รวมถึงเน้ือหาท่ีใช>ในการประชาสัมพันธBท่ีอาจอิงตามกระแสในชGวงเวลาน้ัน ๆ 

ประเด็นที่สองคือการเลือกนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเหงาโดยผGานสิ่งที่เปFนรูปธรรม

อื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปตGอยอดได> เชGน ดนตรี ศิลปะ หรือเลือกนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชGน บทความ 

เรื่องสั้น หรือวิดีโอ ซึ่งอาจเพิ่มความนGาสนใจให>แนวคิดเกี่ยวกับความเหงานี้มีความนGาสนใจมากขึ้นได> 

และอาจชGวยเป�ดประสบการณB เกิดการตีความหรือสื่อความหมายใหมG ๆ ผGานสิ่งที่เลือกนำเสนอในแงG

อ่ืนได>  

“งานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB LONELY TOOGETHER ยังสามารถตGอยอดตGอไปได>

อีกมาก ในเชิงของการนำไปสู Gการสร>างงานนิทรรศการภาพถGาย ศิลปะ หรือดนตรี และในอีก

หลากหลายทาง ซึ่งงานภาพถGายเปFนงานศิลปะหนึ่งที่สามารถถูกหยิบยกมาตีความและสื่อความหมาย

ของงานตGอไปได>อีก และยังสามารถเป�ดกว>างให>บุคคลทั่วไปได>เข>ารGวมได>อยGางไมGจำกัด” (วาสิตา 

จินดาพงศB สัมภาษณB 12 เมษายน 2564) 

  

 จากการประเมินผลโดยใช>วิธีสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) กลุGมเปiาหมายสGวน

ใหญGมีความคิดเห็นวGาภาพรวมของนิทรรศการดำเนินไปด>วยดี มีการสื่อสารถึงความเหงาที่ไมGทำให>

รู>สึกโดดเดี่ยวได>ชัดเจน ภาพถGายที่นำเสนอมีความสวยงาม อีกทั้งยังมีสุนทรียBในการชมภาพถGายใน

หมวดหมูGตGาง ๆ ที่เลือกนำเสนอจากผู>จัดทำ ชGางภาพหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง และได>รGวมแชรBความรู>สึก

และภาพถGายในกิจกรรมซึ่งเปFนการเป�ดโอกาสให>ผู >ชมได>มีสGวนรGวมกับงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB รวมถึงเนื้อหาในวิดีโอสัมภาษณB (Video Interview) ที่มีความนGาสนใจ สามารถรับชมอยGาง

เพลิดเพลินและได>รับมุมมองความเหงาที่แตกตGาง การคุม Mood and Tone ของงานสามารถทำได>ดี 

สามารถเข>าถึงงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBได>งGาย กิจกรรมที่จัด การแจกของรางวัล และ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถดึงดูดให>ผู>ชมงานอยากรGวมสนุกได> แตGยังขาด

ในสGวนของการกระจายงานนิทรรศการและการประชาสัมพันธBในสื่อออนไลนBอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มโอกาส

ให>บุคคลอ่ืนได>เห็นนิทรรศการและรGวมชมได> 

 สGวนการประเมินผลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) พบวGาผู>เข>าชมงานสGวน

ใหญGอายุ18 – 23 ป_ อาชีพนักศึกษา เข>าถึงชGองทางผGานสื่อเฟซบุ�ก (Facebook) มากที่สุด ซึ่งผู>ตอบ

แบบสอบถามสGวนใหญGมีความพึงพอใจตGอภาพรวมของการจัดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

“LONELY TOOGETHER” และคิดวGาควรมีการจัดนิทรรศการเชGนนี้ตGอไปอีก มากที่สุด รองลงมาคือ 

นิทรรศการนี้ชGวยเสริมสร>างสุนทรียศาสตรB ทั้งในแงGความงามและความคิด และภาพรวมการสื่อสาร

เร่ืองความเหงาของเพจนิทรรศการ  
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 จากการประเมินผล ทำให>ผู>ศึกษาได>ทราบถึงจุดเดGนและข>อบกพรGองที่สามารถนำมาแก>ไข 

พัฒนาและปรับปรุง เพื ่อให>ชิ ้นงานมีความสมบูรณBมากยิ ่งขึ ้น และเปFนแนวทางในการสร>างสรรคB

นิทรรศการภาพถGายออนไลนBตGอไปในอนาคต ซ่ึงนำไปสูGบทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานท่ีสมบูรณBตGอไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขEอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในหัวข>อ การสร>างสรรคBนิทรรศการศิลปะภาพถGายออนไลนB 

ภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ เปFนการศึกษาและผลิตเพื่อวิเคราะหBรูปแบบ เนื้อหา และ

วิธีการนำเสนอที่ปรากฏในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” อีกทั้งมี

การศึกษาข>อมูลและคำแนะนำจากผู >ม ีประสบการณBในการจัดงานนิทรรศการออนไลนB และ

ผู >เชี ่ยวชาญด>านตGาง ๆ ที ่เกี ่ยวข>องกับเรื ่องที ่จะผลิตขึ ้น รวมไปถึงการสำรวจความคิดเห็นและ

พฤติกรรมการเข>าชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนBของกลุGมเปiาหมาย เพื่อให>ได>แนวทางในการผลิต

ชิ้นงานที่สอดคล>องกับความต>องการของกลุGมเปiาหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินประสิทธิผลชิ้นงาน

ที่ผลิตขึ้น ด>วยวิธีการเก็บรวบรวมข>อมูลโดยการใช>แบบประเมินความพึงพอใจ และการสัมภาษณB 

เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข>อมูลและศึกษาถึงผลของการวิจัยดังกลGาวน้ัน 

ทำให>สามารถสรุป อภิปรายผล และข>อเสนอแนะได>ดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัยก:อนการผลิตนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ภายใต%แนวคิดความเหงาใน

มุมมองต:าง ๆ 

1. ผลการวิเคราะห.เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนำเสนอจากเว็บไซต.นิทรรศการออนไลน. 

งานนิทรรศการท่ีจัดแสดงข้ึนในประเทศไทย และการทำเพจส่ือออนไลน.เก่ียวกับภาพถ:าย 

 

1.1 นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธBออนไลนB Tourism Thesis Exhibition เมือง-จำ-รอง 

จัดทำโดยนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื ่อสารสังคม เอกการสื ่อสารเพื ่อการทGองเที ่ยว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอในแพลตฟอรBมสื่อออนไลนB Facebook โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ

การจำลองเลGนเกมกระดานเศรษฐี และการแสดงงานวิทยานิพนธBเกี่ยวกับการทGองเที่ยว 15 จังหวัด มี

การประชาสัมพันธB บอกจุดประสงคBของงานนิทรรศการ มีกิจกรรมให>รGวมสนุกและแสดงถึงการ

ปรับตัวเน่ืองจากสถานการณBโรคระบาดไวรัสโคโรนGา-19 (COVID-19)  

ส่ิงท่ีนำมาใช> คือ นำเสนอเน้ือหาหลากหลายแตGยังอยูGในแนวคิดของงานท่ีทำและต>องการ

จะส่ือ มีกิจกรรมให>รGวมสนุกเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู>เข>าชม 

 



 58 

1.2 นิทรรศการภาพถGาย UNLOCK ของพิชัย แก>ววิชิต 

นิทรรศการภาพถGายนี้เลือกนำเสนอในแนวคิด “ปลดล็อค” ซึ่งแตกประเด็นการปลดล็อค

ออกเปFน 4 ด>าน คือการปลดล็อคความกลัว ปลดล็อคตัวตน ปลดล็อคมุมมอง และปลดล็อคอนาคต 

ในด>านเน้ือหาและรูปภาพท่ีจัดแสดงมีความมินิมอล (Minimal) ท่ีเปFนเอกลักษณBของคุณพิชัย 

สิ่งที่นำมาใช> คือ แตกประเด็นจากแนวคิดหลักที่มี และเลGาเรื ่องให>เข>าใจได>งGายและ

สื่อสารได>ตรงตัว เลือกภาพถGายที่นำเสนอให>ตรงกับประเด็นที่แตกยGอยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ

เน้ือหาท่ีต>องการนำเสนอ 

 

1.3 Facebook Fanpage Foto_momo  

จัดทำโดย เบียรB วีระพล สิงหBน>อย สร>างเพื่อรวบรวมหลักฐานของอาคารในสถาป]ตยกรรม

ยุคโมเดิรBนในประเทศไทยของชGางภาพสถาป]ตยกรรม ในด>านเนื้อหาที่นำเสนอเกี่ยวกับภาพถGาย

สถาป]ตยกรรมโมเดิรBนตามสถานที่ตGาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญแทรก มีการแชรBเนื้อหาจากเพจอ่ืน

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับยุคโมเดิรBนเพ่ือเสริมเน้ือหาท่ีนำเสนอ 

ส่ิงท่ีนำมาใช> คือ แชรBเน้ือหาหรือภาพถGายจากเพจอ่ืนโดยมีประเด็นเก่ียวกับเน้ือหาท่ีทำ 

 

2. ผลการวิเคราะห.บทสัมภาษณ.ของผู%ท่ีเช่ียวชาญด%านท่ีเก่ียวข%อง 

จากการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอข>อมูลและความเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตนิทรรศการภาพถGายออนไลนB จากผู>เชี่ยวชาญด>านการทำนิทรรศการออนไลนB คุณนฤทธ์ิ 

สุวรรณชัย ผู>เช่ียวชาญด>านการถGาย คุณศุภณัฐ ผากา และคุณพิชัย แก>ววิชิต สามารถสรุปผลได>ดังน้ี 

 

ส:วนท่ี 1 ความคิดเห็นด%านเน้ือหาในการนำเสนอ 

ผู>เชี่ยวชาญให>ความเห็นวGา การสร>างเอกลักษณBของงานเปFนสิ่งสำคัญ เพื่อดึงดูดความ

สนใจและคงแนวคิดของงาน เมื่อผู>ชมเห็นจะสามารถเข>าใจได>วGางานนิทรรศการนี้เกี่ยวกับอะไร และ

เนื้อหาภายในเกี่ยวกับความเหงาสามารถเลGาได>หลายมุมมองเพื่อเป�ดประสบการณBให>กับผู>เข>าชมงาน

นิทรรศการได> 

 

ส:วนท่ี 2 ความคิดเห็นด%านการประชาสัมพันธ. 

ผู>เชี่ยวชาญให>ความเห็นวGา สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook เปFนสื่อหลักในการประชาสัมพันธB

และให>ข>อมูลขGาวสารในงานนิทรรศการที่ดี เนื่องจากมีฟ]งกBชันการใช>งานที่หลากหลายและสามารถทำ

ได>หลายอยGาง แตGต>องมีการประชาสัมพันธBหรือโพสตBเปFนประจำเพ่ือให>ผู>เข>าชมได>เข>าถึงข>อมูล ขGาวสาร

ของงานนิทรรศการมากท่ีสุด 
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ส:วนท่ี 3 ความคิดเห็นด%านการนำเสนอภาพถ:าย  

ผู>เชี่ยวชาญให>ความเห็นวGา การเลือกภาพควรเลือกจากความหมายที่สามารถสื่อสารถึง

ความเหงา หรือมีความนGาสนใจมากที่สุดเพื่อดึงดูดผู>เข>าชมเปFนภาพแรก และเรียงลำดับภาพอื่น ๆ 

สลับกันเพ่ือไมGให>อารมณBของการชมภาพขาดชGวง  

 

3. ผลการสำรวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู%ที่มีความสนใจต:อการเข%าชม

งานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

ผู>ศึกษาได>ใช>วิธีการแจกแบบสอบถามให>กลุGมตัวอยGางกรอกคำตอบ จากกลุGมเปiาหมาย

หลักท่ีมีอายุระหวGาง 18 – 29 ป_ และกลุGมเปiาหมายรอง คือ ประชากรท่ัวไป จำนวน 100 คน สามารถ

สรุปผลได>ดังน้ี 

 

ส:วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร.ของกลุ:มตัวอย:าง 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีอายุ 18 – 23 ป_ 

มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และใช>ส่ือออนไลนB Twitter มากท่ีสุด 

 

ส:วนท่ี 2 พฤติกรรมหรือความสนใจเก่ียวกับภาพถ:าย และนิทรรศการภาพถ:าย 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีความชอบใน

การถGายภาพอยูGในระดับมาก มีความชอบในการถGายภาพวิวทิวทัศนBหรือธรรมชาติ ซึ ่งต>องการ

ถGายภาพเพื่อเก็บชGวงเวลา แชรBให>ผู>อื่น หรือถGายเลGน แตGมีการแชรBภาพบนสื่อออนไลนBน>อย เคยเข>าชม

นิทรรศการภาพถGายแตGไมGเคยประกวดภาพถGาย และมีการติดตามขGาวสารนิทรรศการผGานชGองทาง 

Twitter มากท่ีสุด 

 

ส:วนท่ี 3 ความต%องการและความคิดเห็นต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGไมGเคยรับชม

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB มีความสนใจในนิทรรศการภาพถGายออนไลนBและทราบชGองทางในการ

เข>าชมนิทรรศการครั้งนี้มากที่สุดคือ Facebook และป]จจัยที่ทำให>สนใจนิทรรศการภาพถGายออนไลนB

คือ ความสวยงามของภาพถGายท่ีนำเสนอ  
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ส:วนท่ี 4 ความคิดเห็นและความต%องการต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ที่มี

เน้ือหาเก่ียวกับความเหงา “LONELY TOOGETHER” 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีความรู>สึก

สนใจตGอเนื้อหาเกี่ยวกับความเหงา ควรมีกิจกรรมให>รGวมสนุกและได>แลกเปลี่ยนจะทำให>มีความสนใจ

มากยิ่งขึ้น หรือสามารถรGวมสGงภาพถGายได> นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นหรือข>อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

คำถามปลายเป�ด เชGน อยากให>มีการแสดงถึงความเหงาอยGางชัดเจน มีหลากหลายมุมมอง  

 

สรุปผลการศึกษาหลังจากการผลิตนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. “LONELY TOOGETHER” 

1. ผลกา รว ิ เ ค ร า ะห . ข % อ ม ู ล จ ากแบบสอบถาม  (Questionnaire) ใ นห ั วข% อ  

“ความพึงพอใจและความคิดเห็นต:อการชมงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. LONELY 

TOOGETHER” ภายใต%แนวคิดความเหงาในมุมมองต:าง ๆ 

การเก็บรวบข>อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในหัวข>อ “ความพึงพอใจ

และความคิดเห็นตGอการชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB LONELY TOOGETHER” ของ

กลุGมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ ที่เข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

ต้ังแตGวันท่ี 5 – 30 มีนาคม 2564 จำนวน 100 คน สามารถสรุปผลได>ดังน้ี 

 

ส:วนท่ี 1 ผลการสำรวจข%อมูลท่ัวไปของกลุ:มตัวอย:าง 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีอายุ 18 – 23 ป_ 

มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และ ทราบขGาวสารนิทรรศการทาง Facebook 

 

ส:วนท่ี 2 ผลระดับความพึงพอใจต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ของกลุ:มตัวอย:าง 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีความพึงพอใจ

ตGอภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี ้อยู Gในระดับมาก งานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBมีความ

สมบูรณB ครบถ>วน และควรจัดนิทรรศการเชGนน้ีตGอไปอีกมากท่ีสุด 

 

ส:วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข%อเสนอแนะของกลุ:มตัวอย:าง 

จากการสำรวจกลุGมตัวอยGางจำนวน 100 คน พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีความคิดเห็นวGา 

ภาพรวมของนิทรรศการดี มีความชัดเจนในเนื้อหาหรือแนวคิดที่นำเสนอ ภาพถGายภายในงานนิทรรศการ

มีความสวยงาม 
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2. ผลของก ิจกรรมการดำเน ินงานน ิทรรศการภาพถ :ายออนไลน .  “LONELY 

TOOGETHER” 

ผู>ศึกษาได>เริ ่มจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” ผGาน 

เฟซบุ�กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ตั้งแตGวันที่ 5 – 30 มีนาคม 2564 โดยแยกออกเปFน 2 สGวน 

ดังน้ี 

1. ข>อมูลและสถิติตGอภาพรวมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงจำนวนผู>กดถูกใจและติดตาม Facebook Page “LONELY TOOGETHER” 

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” ถูกจัดขึ ้นบนเฟซบุ�กเพจ 

(Facebook Page) โดยมีผู>กดถูกใจเพจ 780 คน และมีผู>ติดตามเพจ 791 คน 

 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงข>อมูลเชิงลึก Facebook Page “LONELY TOOGETHER”  
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 นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” ภายในวันที่ 5 มีนาคม ถึง  

1 เมษายน 2564 มีจำนวนการดูเพจทั้งหมด 2,095 ครั้ง การกดถูกใจเพจ 661 ครั้ง การเข>าถึงโพสตB 

49,076 คร้ัง มีสGวนรGวมกับโพสตB 7,661 คร้ัง รับชมวิดีโอ 2,032 คร้ัง และมีผู>ติดตามเพจเพ่ิมข้ึน 671 คน  

 

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” มีจำนวนผู>เข>าชมนิทรรศการ

โดยกดถูกใจ 780 คน และกดติดตาม 791 คน (เก็บข>อมูลเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564) ซึ่งประสบ

ผลสำเร็จในการประเมินการดำเนินงานมากกวGา 700 คน  

 

2. ข>อมูลและสถิติต Gอเนื ้อหาและกิจกรรมภายในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

“LONELY TOOGETHER” โดยมีเน้ือหาท้ังหมด 4 สGวน ดังน้ี 

 

2.1 อัลบ้ัมภาพถ:ายจากผู%จัดทำ “LONELY FROM ME” 

อัลบ ั ้ม LONELY FROM ME pt.1 ความเหงาผ Gานภาษากายจากบุคคล  

มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 377 คน แชรB 50 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 10,985 คน และจำนวนการมีสGวน

รGวม 1,703 คร้ัง ซ่ึงมีการเข>าถึงเยอะท่ีสุดเน่ืองจากเปFนโพสตBแรกของวันเป�ดนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY FROM ME pt.2 someplace make me feel 

lonely มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 40 คน แชรB 12 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,187 คน และจำนวนการ

มีสGวนรGวม 183 คร้ัง 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY FROM ME pt.3 แสงและเงาบางทีก็ทำให>เหงา  

มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 83 คน แชรB 23 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,808 คน และจำนวนการมีสGวน

รGวม 386 คร้ัง 

 

2.2 อัลบ้ัมภาพถ:ายจากช:างภาพและบุคคลมีช่ือเสียง “LONELY LIKE” 

อัลบั ้มภาพถGาย LONELY LIKE : Light’s ME มีผู >กดถูกใจโพสตBทั ้งหมด  

38 คน แชรB 4 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,768 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 140 คร้ัง 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : NELSON AND HIS PLANET มีผู>กดถูกใจ

โพสตBท้ังหมด 60 คน แชรB 7 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 4,025 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 241 คร้ัง 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : กลิ่นหนังสือ มีผู >กดถูกใจโพสตBทั้งหมด  

46 คน แชรB 21 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,867 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 441 คร้ัง 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : YUKAN มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 37 คน 

แชรB 6 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,929 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 127 คร้ัง 
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2.3 อัลบั้มภาพถ:ายจากผู%ร:วมส:งภาพถ:าย “LONELY WITH YOU” กิจกรรม

ร:วมส:งภาพถ:ายและประกาศผลรางวัล 

อัลบั้มภาพถGาย LONELY WITH YOU : alone but not lonely มีผู>กดถูกใจ

โพสตBท้ังหมด 42 คน แชรB 43 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 4,616 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 111 คร้ัง 

โพสตBกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” มีผู >รGวมสGง

ภาพถGายทั้งหมด 57 คน กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 79 คน แชรB 57 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,776 คน 

และจำนวนการมีสGวนรGวม 587 คร้ัง 

โพสตBก ิจกรรม “alone but not lonely” มีผ ู >กดถูกใจโพสตBทั ้งหมด  

43 คน แชรB 12 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 980 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 117 คร้ัง 

การประกาศผลรางวัล ผู>ได>รับรางวัลแรกเปFนผู>นำเสนอภาพถGายชื่อ “ให>เธอ

แชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” เปFนคนไทยที่อยูGตGางประเทศแตGสนใจเข>ารGวมกิจกรรม มีผู>กด

ถูกใจโพสตBท้ังหมด 8 คน แชรB 1 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 174 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 19 คร้ัง 

ผลรางวัล ผู>นำเสนอภาพถGาย “alone but not lonely” มาจาก จ.พะเยา 

มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 14 คน แชรB 1 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 593 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 

311 คร้ัง 

 

2.4 วิดีโอสัมภาษณ. (Video Interview) ช:างภาพ “LONELY TALK” 

โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : NELSON AND HIS PLANET มีผู>

กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 25 คน แชรB 11 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 898 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 

135 คร้ัง 

โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : CHANIPA TEMPROM มีผู>กดถูกใจ

โพสตBทั้งหมด 70 คน แสดงความคิดเห็น 4 รายการ แชรB 42 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,954 คน และ

จำนวนการมีสGวนรGวม 906 คร้ัง 

 

กลGาวโดยสรุป จากการทำนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” มี

จำนวนผู>เข>าถึงเนื ้อหาและกิจกรรมที่สูงสุด 10,985 คน สGวนกิจกรรมที่ให>ผู >เข>าชมมีสGวนรGวมสGง

ภาพถGายภายในกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” โดยมีผู>รGวมสGงภาพถGายทั้งหมด 

57 คน นับได>วGาประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานในชGวงระยะเวลา 1 เดือน 
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3. ผลการวิเคราะห.ข%อมูลจากการสัมภาษณ.เชิงลึก (In-depth Interview) ในหัวข%อ  

“ความพึงพอใจต:อการรับชมนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. ภายใต%แนวคิด ความเหงาในมุมมองต:าง ๆ ” 

การเก็บรวบรวมข>อมูลด>วยการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) ในหัวข>อ  

“ความพึงพอใจตGอการรับชมนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” 

ของกลุGมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ จำนวน 7 คน ท่ีมีความสนใจในการเข>าชมงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB และรGวมสGงภาพถGายภายในกิจกรรม สามารถสรุปได> ดังน้ี 

 

ส:วนท่ี 1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการ

จัดนิทรรศการออนไลน. 

ด>านการนำเสนอเนื ้อหาในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลนB กลุ Gมผู >ให>ข >อมูล 

มีความคิดเห็นสอดคล>องกันวGา มีความเหมาะสมในการจัดนิทรรศการ ซ่ึงเข>าถึงได>งGาย ไมGเสียคGาใช>จGาย 

สามารถเข>าถึงกลุGมคนได>หลากหลาย และเอื้อตGอสถานการณBการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนGา-19 

(COVID-19) แตGอาจทำให>อรรถรสในการรับชมลดลง 

 

 ส:วนที ่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับเนื ้อหา Concept และ Theme  

ท่ีนำเสนอในการจัดนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

 ด>านความคิดเห็นตGอเนื ้อหา Concept และ Theme ที ่นำเสนอ กลุ Gมผู >ให>ข >อมูล 

มีความเห็นสอดคล>องกันวGา เนื้อหาและแนวคิดมีความนGาสนใจ เนื่องจากความเหงาเปFนเรื่องของ

ความรู>สึก แตGนิทรรศการนี้ทำให>เข>าถึงความเหงาได>ผGานภาพถGาย มีกิจกรรมรGวมแชรBความเหงาใน

มุมมองของผู>เข>าชมทำให>เห็นมุมมองที่หลากหลาย และที่นGาสนใจมากที่สุด คือ นิทรรศการนี้สามารถ

นำเสนอการก>าวผGานความเหงาให>แกGผู>เข>าชมได>  

 

ส:วนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาในการร:วมส:ง

ภาพถ:าย 

ด>านกิจกรรมและระยะเวลาในการสGงภาพถGาย กลุGมผู>ให>ข>อมูลมีความเห็นสอดคล>องกัน

วGา ระยะเวลาในการรGวมสGงภาพถGายมีความเหมาะสมแล>ว แตGอาจดีกวGาหากเป�ดระยะเวลาให>รGวมสGง

ภาพได>เร่ือย ๆ เพ่ือให>คนเข>าชมนิทรรศการภายหลังได>มีโอกาสรGวมกิจกรรม 

 

ส:วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต:อภาพรวมของการจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพถ:ายออนไลน. 
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 ด>านความพึงพอใจตGอภาพรวมนิทรรศการภาพถGายออนไลนB ผู>ให>ข>อมูลมีความพึงพอใจ

อยูGในระดับมาก และมีความเห็นวGานิทรรศการภาพถGายออนไลนBสามารถทำได>ดี มีการเรียงลำดับ

เนื้อหาการนำเสนอที่ดีและสอดคล>อง ซึ่งบรรลุแนวคิด “ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ” แตGหากเพ่ิม 

การประชาสัมพันธBในหลากหลายชGองทาง อาจทำให>ผู>ชมสามารถเข>าถึงได>มากกวGาน้ี 

 

 ส:วนท่ี 5 ข%อเสนอแนะในการพัฒนาช้ินงาน 

 ด>านข>อเสนอแนะ กลุGมผู>ให>ข>อมูล ให>ข>อเสนอแนะวGา อยากให>มีการประชาสัมพันธBและ

จัดนิทรรศการในหลากหลายชGองทาง เพราะอาจชGวยเพิ่มความนGาสนใจให>กับงานนิทรรศการและอาจ

มีผู >เข>าชมงานนิทรรศการได>มากขึ ้น โดยใช>การประชาสัมพันธBอิงตามกระแสในชGวงเวลาที ่จัด 

นอกจากนี้ยังมีความเห็นวGานิทรรศการเกี่ยวกับความเหงายังสามารถตGอยอดและนำเสนอผGานสิ่งที่เปFน

รูปธรรมอ่ืน ๆ ได> เชGน ดนตรี ศิลปะ บทความ หรือวิดีโอ ซ่ึงอาจเพ่ิมความนGาสนใจ 

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 ในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

ได>มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสามารถอภิปรายได> 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การอภิปรายผลการดำเนินงานข้ันตอนการเก็บข>อมูลกGอนการผลิตช้ินงาน 

จากวัตถุประสงคBของการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความ

เหงาในมุมมองตGาง ๆ ที่ต>องการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจัดแสดงงานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB ซึ่งในการทำงานขั้นขั้นตอนกGอนการจัดแสดงนิทรรศการนั้น ผู>ศึกษาได>ทำตามวัตถุประสงคB

ที่ตั้งไว> โดยเริ่มจากการค>นคว>าข>อมูล แนวคิดและทฤษฎีจากที่ตGาง ๆ ที่เกี่ยวข>องเพื่อนำมาใช>ในการ

สร>างสรรคBนิทรรศการออนไลนB จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข>อมูลโดยใช>การศึกษาแบบผสมผสานวิธี 

(Mixed Research) โดยใช>เครื่องมือการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู>เชี่ยวชาญด>าน

การจัดนิทรรศการออนไลนB 1 ทGาน และผู>เช่ียวชาญด>านการถGายภาพ 2 ทGาน รวมถึงการทำแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สำรวจความคิดเห็นและความต>องการตGองานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยเก็บ

ข>อมูลในด>านพฤติกรรม ความสนใจ และข>อเสนอแนะของกลุGมเปiาหมายจำนวน 100 คน เพ่ือให>ทราบ

แนวทางในการสรางสรรคBชิ้นงานให>ได>รับความพึงพอใจจากกลุGมเปiาหมายมากที่สุด และนำข>อมูล 

ที่ได>มาวางโครงสร>างการจัดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBในด>านตGาง ๆ เชGน ด>านเนื้อหา ด>านการ

ประชาสัมพันธB และด>านการนำเสนอภาพถGาย เปFนต>น ซึ่งประเด็นเนื้อหาที่นำเสนอนั้นเปFนสิ่งสำคัญ

เพื่อสร>างความเปFนเอกลักษณBให>กับงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนBบนเฟซบุ�ก (Facebook) เพ่ือ

นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเหงาในด>านตGาง ๆ หลังจากนั้นผู>ศึกษาได>ทำการออกแบบโลโก> (Logo) 

และงานกราฟ�กเพื่อใช>เปFนเนื้อหาสำหรับงานนิทรรศการ จัดเตรียมภาพถGายจากผู>จัดทำ และติดตGอ
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ชGางภาพเพื่อขอผลงานรGวมแสดง พร>อมทั้งคิดกิจกรรมและจัดหาของรางวัลเพื่อให>ผู>เข>าชมนิทรรศการ

ได>รGวมสนุก รวมไปถึงการจัดทำตารางดำเนินงานทั้งหมด จากนั้นเข>าสูGขั้นตอนการแสดงนิทรรศการท่ี

ได>วางไว> 

2. การอภิปรายผลการดำเนินงานขั้นตอนการเก็บรวบรวมข>อมูลเพื่อประเมินผลหลังการจัด

นิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

ในการสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

นั้นมีวัตถุประสงคBเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุGมเปiาหมายที่เข>าชมนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” ผู>ศึกษาได>มีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น

ของกลุGมเปiาหมาย ในขั้นตอนการเก็บข>อมูลเพื่อประเมินผลการจัดนิทรรศการภาพถGาย หลังจากการ

จัดแสดงนิทรรศการภาพถGาย ผู>ศึกษาใช>วิธีการเก็บข>อมูลโดยใช>แบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือสำรวจ

ความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข>อเสนอแนะ ในหัวข>อ “ความพึงพอใจตGองานนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB LONELY TOOGETHER” จากกลุGมเปiาหมายอายุ 18 – 29 ป_ ที ่เข>าชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB ตั ้งแตGวันที ่ 5 – 30 มีนาคม 2564 จำนวน 100 ชุด และวิธีสัมภาษณBเชิงลึก  

(In-depth Interview) กลุGมเปiาหมายจำนวน 7 คน ที่มีความสนใจ ในการเข>าชมงานนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” และรGวมสGงภาพถGายภายในกิจกรรม สัมภาษณBเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นการเลือกนำเสนอเน้ือหา แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ กิจกรรมและระยะเวลาในการรGวม

สGงภาพถGาย และภาพรวมของงาน รวมถึงข>อเสนอแนะตGาง ๆ ในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงตGอใน

การสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB โดยได>ข>อมูลวGา กลุGมเปiาหมายมีความพึงพอใจใน

ภาพรวม เนื้อหาที่เลือกนำเสนอและกิจกรรมที่จัดขึ้น ได>รับประสบการณBและมุมมองเกี่ยวกับความ

เหงาในรูปแบบใหมG แตGยังมีจุดที่บกพรGองเชGน การประชาสัมพันธBอันเนื่องจากใช>สื่อออนไลนBเฟซบุ�ก

เปFนชGองทางหลัก ทำให>ขอบเขตการประชาสัมพันธBไมGทั่วถึงผู>คนที่ใช>สื่อออนไลนBชGองทางอื่น เชGน 

Twitter เปFนสื่อที่กลุGม เปiาหมายมีการใช>งานมากที่สุด แตGผู >ศึกษาไมGได>เลือก Twitter เนื่องจาก 

Twitter มีข>อจำกัดในการลงรูปภาพได>คร้ังละ 4 ภาพ จึงทำให>ไมGเหมาะแกGการทำนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB ซึ่งข>อเสนอแนะเหลGานี้สามารถนำไปพัฒนาชGองทางประชาสัมพันธBเพื่อให>การทำเนินงาน

ออกมามีความสมบูรณBได>มากกวGาน้ี 
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ป�ญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

 ในการผลิตผลงานนั้น ผู>ศึกษาได>พบกับป]ญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงได>

เรียนรู>วิธีการแก>ป]ญหาตGาง ๆ จากการทำงาน เพ่ือไมGให>เกิดอุปสรรคข้ึนอีก ได>แกG 

1. ป]ญหาด>านการเตรียมงาน 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสGวนเนื้อหาชGวงกGอนเริ่มงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB  

ซึ่งเกิดจากการให>ความสำคัญของเนื้อหาผิดจากจุดประสงคBของการทำ จึงสGงผลให>เกิดความลGาช>าและ

เหลือเวลาน>อยในการประชาสัมพันธBกGอนเริ่มงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB อีกทั้งยังมีการเพ่ิม

วิดีโอสัมภาษณBเพื่อเปFนสGวนหนึ่งในภายหลัง จึงทำให>มีเวลาในการเตรียมตัวน>อย ต>องถGายทำและตัด

ตGอวิดีโอในระหวGางจัดงานนิทรรศการ นอกจากนี้ผู>ศึกษาเปFนผู>จัดเตรียมงานทุกขั้นตอน เชGน การทำ

กราฟ�กที่ต>องใช> จัดเตรียมภาพถGายสำหรับโชวBงานนิทรรศการ ติดตGอชGางภาพและผู>มีชื่อเสียงเพื่อขอ

รูปภาพมาจัดแสดงและถGายวิดีโอสัมภาษณB รวมถึงตัดตGอวิดีโอด>วยตนเองโดยไมGมีทีมงานชGวย แตGผู>

ศึกษาสามารถแก>ป]ญหาได>ด>วยการจัดตารางและวางแผนการดำเนินงานในชGวงเวลาที ่เรGงรีบ  

เพ่ือดำเนินงานให>ทันตามกำหนดและเกิดข>อผิดพลาดน>อยท่ีสุด 

2. ป]ญหาด>านการประชาสัมพันธB 

เนื่องจากป]ญหาด>านการเตรียมงานจึงทำให>เกิดป]ญหาด>านประชาสัมพันธBรGวมด>วย เชGน 

การเปลี ่ยนแปลงเนื ้อหาในการนำเสนอที ่ต>องคิดเนื ้อหาและวางแผนใหมG จึงทำให>ไมGสามารถ

ประชาสัมพันธBกGอนเริ่มงานนิทรรศการได>อยGางเต็มที่ อีกทั้งยังมีชGองทางการประชาสัมพันธBเพียง

ชGองทางเดียวคือเฟซบุ�ก ทำให>ขอบเขตการกระจายขGาวสารเกี่ยวกับนิทรรศการมีจำกัด ผู>ศึกษาจึง

แก>ป]ญหาด>วยการสร>างโฆษณาแตGละโพสตBในเฟซบุ�ก ทำการโปรโมทเพจในชGวงเริ่มจัดนิทรรศการเพ่ือ

เพ่ิมยอดผู>เข>าชมแทนในสGวนท่ีไมGได>ทำการประชาสัมพันธBกGอนหน>าน้ี 

3. ป]ญหาด>านการถGายทำวิดีโอ 

เนื่องจากมีการเพิ่มวิดีโอสัมภาษณBขึ้นมาภายหลัง ทำให>มีป]ญหาด>านระยะเวลาในการ

ถGายและตัดตGอ เนื่องจากชGางภาพทั้งสองทGานมีวันวGางให>ถGายวิดีโอสัมภาษณBไมGตรงกันและใกล>กับเวลา

ที่จำเปFนต>องลงเนื้อหานั้น ๆ จึงสGงผลตGอระยะเวลาในการตัดตGอวิดีโอที่มีน>อยลงและจำเปFนต>อง 

ตัดวิดีโอให>ทันลงตามกำหนด นอกจากนี้ยังมีป]ญหาเรื่องของสถานที่ในการถGายทำวิดีโอรวมถึงการ

บันทึกเสียงท่ีได>เสียงไมGชัดและมีเสียงรบกวนแทรกขณะถGาย ทำให>ต>องแก>ป]ญหาในชGวงการตัดตGอวิดีโอ

ซึ่งทำให>เกิดความลGาช>ามากขึ้นในชGวงการทำงาน แตGผู>ศึกษาก็สามารถแก>ไขป]ญหาเหลGานั้นได>ด>วย

ความชGวยเหลือจากชGางภาพผู>ให>สัมภาษณBและเพื่อนท่ีมีความเชี่ยวชาญด>านเสียง คอยชGวยตรวจทาน

เนื้อหาและคุณภาพเสียงของวิดีโอกGอนลงจริง เพื่อไมGให>เกิดความผิดพลาดหรือเกิดข>อผิดพลาดน>อย

ท่ีสุด 
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4. ป]ญหาด>านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ป]ญหาด>านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปFนป]ญหาที่เกิดจากป]ญหาด>านการตรียมงาน 

เนื่องด>วยจุลนิพนธBชิ้นนี้เกิดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่จะทำอยูGหลายครั้ง ไมGวGาจะเปFนหัวข>อ เนื้อหาท่ี

เลือกทำ รวมถึงขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งผู>ศึกษาเปFนคนทำเองทั้งหมด ไมGวGาจะเปFนการทำกราฟ�ก 

เตรียมผลงานภาพถGาย ติดตGอชGางภาพ ถGายทำและตัดตGอวิดีโอ กGอให>เกิดรู>สึกเหนื่อยล>าด>านรGางกายท่ี

ต>องใช>เวลานั ่งทำงานหน>าคอมพิวเตอรBเปFนเวลานาน และยังเกิดความเครียดสะสมจากการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหัวข>อที่ทำ อีกทั้งมีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลา เพราะอาจทำงานได>ไมGทัน

ตามกำหนดการไว> สGงผลตGอการนอนเพราะทำให>นอนไมGหลับ แตGผู>ศึกษาก็สามารถผGานทุกอยGางมาได>

ด>วยจิตใจท่ีไมGอยากยอมแพ> พร>อมท้ังได>รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือน 

5. ป]ญหาด>านสถานการณBโรคระบาดในป]จจุบัน 

จากเดิมการทำนิทรรศการครั ้งนี ้จะถูกจัดขึ ้นภาคพื ้น (On Ground) แตGเนื ่องด>วย

สถานการณBป]จจุบันเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงทำให>ต>องปรับเปลี ่ยนเปFนการทำนิทรรศการ

ออนไลนBแทน และเกิดความลำบากด>านการถGายทำเนื่องจากข>อกำหนดของรัฐบาลและมาตรการสั่งงด

การถGายทำงานของนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงตGอโรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงทำให>เกิดความลGาช>าในการ

ถGายวิดีโอมากขึ้น  แตGการจัดนิทรรศการออนไลนBก็ทำให>ผู >ที ่มีความสนใจแม>จะอยูGจังหวัดอื่น ๆ 

นอกจากกรุงเทพฯ ได>มีโอกาสเข>าชมและรGวมสนุกกับกิจกรรมภายในงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

“LONELY TOOGETHER” ซึ่งมีผู>รGวมกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” ได>รับ

รางวัลภายในงานนิทรรศการแม>วGาจะอยูGจังหวัดพะเยา และตGางประเทศ 

 

ข%อเสนอแนะ 

1. ข%อเสนอแนะสำหรับการสร%างสรรค.นิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

สิ่งสำคัญของการสร>างสรรคBงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB คือ การทราบรูปแบบของ

แพลตฟอรBมหรือสื่อออนไลนBที่เลือกนำเสนอเนื้อหา เพื่อที่จะได>ทราบถึงการทำงานของแพลตฟอรBม

นั้น ๆ และวางแผนเกี่ยวกับการทำงานในขั้นตอนอื่น ๆ ได> จากนั้นจึงวางแผนการนำเสนอเนื้อหาหรือ

สร>างกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตGอความสามารถและข>อจำกัดของสื่อออนไลนBนั้น ๆ และต>องคำนึง

เร่ืองการวัดผลงานนิทรรศการ เชGน ต้ังเกณฑBจำนวนคร้ังท่ีเข>าชมงานนิทรรศการหรือมีสGวนรGวมอยGางไร

ภายในงานนิทรรศการ 

ด>านการวางแผนในการทำงาน หากสิ่งที่วางแผนไว>แล>วมีสGวนที่ไมGสามารถทำได>เอง 

จำเปFนต>องเกิดการประสานงานกับฝ¬ายอื่น ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน บอกเปiาหมายหรือสิ่งที่เรา

ต>องการให>ละเอียด ถ>าหากเกิดความเข>าใจผิดจะทำให>เสียเวลาในการทำงาน และกำหนดเวลาท่ี

ต>องการชิ้นงานน้ัน ๆ หากไมGกำหนดเวลาอาจสGงผลให>ภาพรวมของงานลGาช>าลงได> นอกจากนี้ควร
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กำหนดชGวงเวลาการทำงานในแตGละขั้นตอนของตนเองให>ชัดเจน และควรเผื่อเวลาสำหรับการทำงาน 

เพราะอาจเกิดข>อผิดพลาดระหวGางการทำงานได> 

ด >านการประสานงานกับบุคคล ควรระวังและรอบคอบในการติดตGอแตGละคร้ัง  

บอกรายละเอียด จุดประสงคBของงานให>ชัดเจน ไมGวGาจะติดตGอกับทีมงานหรือชGางภาพ หากเนื้อหา

หรือรายละเอียดไมGมีความชัดเจนอาจทำให>เกิดความเข>าใจผิดและมีผลตGองานของเราได> 

ด>านการประชาสัมพันธB ควรให>ความสำคัญเปFนอยGางมากและทำอยGางตGอเนื่อง เพื่อไมGให>

กระแสของงานนิทรรศการลดลง ซึ ่งอาจเลือกนำเนื ้อหาที ่กำลังเปFนกระแสในชGวงเวลานั ้น ๆ  

มาปรับเปลี่ยนเพื่อโปรโมทงานนิทรรศการที่จัด อีกทั้งควรเลือกสื่อออนไลนBให>หลากหลาย เพื่อเพ่ิม

ชGองทางให>กลุGมเปiาหมายสามารถรับขGาวสารงานนิทรรศการได>มากข้ึน 

2. ข%อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 

ป]จจุบันสื ่อออนไลนBมีความทันสมัย กระแสเปลี ่ยนไปอยGางรวดเร็วและพัฒนาอยูG

ตลอดเวลา การจัดแสดงนิทรรศการจึงไมGถูกจำกัดอยูGตามสถานที่ตGาง ๆ แล>ว ซึ่งสามารถเลือกส่ือ

ออนไลนBที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบหรือเนื้อหาที่จะทำได>มากขึ้น อีกทั้งยังไมGมีข>อจำกัดในสGวนของ

การเดินทาง หรือการจัดท่ีสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงเปFนการเพ่ิมโอกาสให>ผู>คนจากหลากหลายภูมิภาค

ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทยสามารถเข>าถึงงานนิทรรศการท่ีถูกจัดข้ึนได> แตGเน่ืองด>วยงานวิจัย

หรือผลงานเกี่ยวข>องกับงานนิทรรศการออนไลนBยังไมGมีมากเทGาที่ควร จึงเสนอแนะสำหรับผู>ท่ีมี 

ความสนใจในการนำเสนอนิทรรศการออนไลนBควร ค>นคว>าข>อมูลในเน้ือหาท่ีอยากนำเสนอให>มากท่ีสุด

กGอน ศึกษางานนิทรรศการออนไลนBอื ่น ๆ ให>มาก แล>วนำมาปรับใช>และตGอยอดกับงานหรือส่ือ

ออนไลนBที่ทGานเลือกใช>ให>เหมาะสม พร>อมทั้งติดตามเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชGวงเวลานั้น เพ่ือ

มาปรับใช>เพิ่มความนGาสนใจให>กับงานนิทรรศการนั้นจะกลายเปFนงานสร>างสรรคBชิ้นใหมGที่นGาภูมิใจ

และนGาจับตามองในอนาคต 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนี้ ผู>ศึกษาได>นำป]ญหาที่พบ ข>อบกพรGอง 

และประสบการณBตGาง ๆ ที่ประสบมา นำมาเปFนบทเรียนที่สามารถนำไปปรับใช>ในการทำงานภายภาค

หน>าและพัฒนาการทำงานของตัวเองตGอไป เพ่ือให>สามารถผลิตช้ินงานท่ีดีย่ิงข้ึนตGอไปในอนาคต 
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นางสาวกมลชนก วุฒิเสถียร. สัมภาษณB, 13 เมษายน 2564. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความตEองการในการชมนิทรรศการภาพถ*ายออนไลนZ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต%องการในการชมนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.  

LONELY TOOGETHER ของนักศึกษาเอกการส่ือสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร.  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปFนข>อมูลประกอบการจัดทำจุลนิพนธB ของนักศึกษาชั้นป_ที่ 4  

เอกการสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตรB คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในหัวข>อ การสร>างสรรคBนิทรรศการภาพถGายออนไลนBภายใต>แนวคิดความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

 โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต>องการในการชมนิทรรศการภาพถGาย

ออนไลนB “LONELY TOOGETHER” เพื่อใช>เปFนประโยชนBตGอการศึกษาและคิดสร>างสรรคB เพื่อพัฒนา

เนื้อหาและการนำเสนอของนิทรรศการภาพถGายออนไลนB กรุณาตอบคำถามให>ตรงกับความคิดเห็น

ของทGานให>มากที ่ส ุด ทั ้งนี ้ผ ู >ศ ึกษาขอขอบพระคุณที ่ให>ความกรุณาและสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามชุดน้ี 
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คำแนะนำสำหรับการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใสGเครื่องหมาย ✓ ลงใน      ที่ตรงกับข>อมูลสGวนตัวและระดับความคิดเห็นของทGานมากที่สุด 

โดยข>อมูลดังกลGาวจะเปFนประโยชนBอยGางย่ิงตGอการศึกษา 

ส:วนท่ี 1 ข%อมูลท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม 

 

1. อายุ  

ต่ำกวGา 18 ป_  18 - 23 ป_    

24 – 29 ป_ มากกวGา 29 ป_ 

2. อาชีพ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 

ข>าราชการ  

พนักงานบริษัท 

ประกอบธุรกิจสGวนตัว 

ฟรีแลนซB 

วGางงาน 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …….. 

3. ส่ือออนไลน.ทีคุณใช%งานมากท่ีสุด 

Facebook Twitter  Instagram 

Line  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........... 

 

ส:วนท่ี 2 พฤติกรรมหรือความสนใจเก่ียวกับภาพถ:าย และนิทรรศการภาพถ:าย 

 

1. คุณชอบถ:ายภาพหรือไม: 

ชอบถGายมาก  ชอบ 

เฉย ๆ   ไมGคGอยชอบ 

ไมGชอบถGายเลย 

2. คุณชอบหรือมีความสนใจในภาพถ:ายแนวใด 

ภาพวิวทิวทัศนB/ธรรมชาติ  ภาพผู>คน 

ภาพถGาย selfie   ภาพเมือง/ตึก/สถานท่ี 

ภาพสัตวB   ภาพส่ิงของ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………..   
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3. พฤติกรรมในการถ:ายภาพของคุณ (ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 

ถGายภาพเพ่ือต>องการเก็บชGวงเวลา/ต>องการแชรBให>ผู>อ่ืน/ถGายเลGน 

ถGายภาพเพ่ือประกอบอาชีพ 

ภาพถGายเพ่ือสGงประกวดตามเทศกาลหรือกิจกรรมตGาง ๆ  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........ 

4. คุณแชร.ภาพถ:ายในส่ือออนไลน.บ:อยหรือไม: 

มากท่ีสุด มาก  น>อย 

น>อยท่ีสุด ไมGบGอยเลย 

5. คุณเคยเข%าชมงานนิทรรศการภาพถ:ายหรือไม: 

เคย  ไมGเคย 

6. คุณเคยประกวดภาพถ:ายหรือไม: (หากไม:เคย ข%ามไปยังข%อ 9) 

เคย  ไมGเคย 

7. หากเคยประกวดและได%รางวัล คุณได%รางวัลอะไร  

(โปรดระบุ หากไม:เคย ข%ามไปยังข%อถัดไป) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. คุณติดตามข:าวสารประชาสัมพันธ.งานนิทรรศการผ:านช:องทางใด 

Facebook Twitter  Instagram 

Line  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........... 

 

ส:วนท่ี 3 ความต%องการและความเห็นต:อนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

 

1. คุณเคยเข%าชมนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.หรือไม: 

          เคย  ไมGเคย 

2. คุณเข%าชมงานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.บ:อยหรือไม:  

(หากไม:เคยเข%าชม ข%ามไปยังข%อถัดไป) 

มากกวGา 5 คร้ัง/เดือน 3 – 5 คร้ัง/เดือน  

1 – 2 คร้ัง/เดือน  น>อยกวGา 1 คร้ัง/เดือน 

3. ถ%าหากมีการจัดนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. คุณสนใจหรือไม: 

สนใจ  ไมGสนใจ  เฉย ๆ 
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4. คุณทราบช:องทางการเข%าชมนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ใดบ%าง (ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 

Website Online 

Facebook 

Instagram 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………… 

5. ป�จจัยสำคัญท่ีทำให%คุณมีความสนใจในนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.  

(ตอบได%มากกว:า 1 ข%อ) 

เน้ือหาหรือแนวคิดของงานมีความนGาสนใจ 

ติดตามผลงานจากชGางภาพท่ีช่ืนชอบ 

ความสวยงามของภาพถGาย 

เพ่ือผGอนคลายความเครียด 

มีการโชวBหรือแสดงผลงานของเราได> 

มีเกมสBหรือของรางวัลให>รGวมสนุก  

ได>รับมุมมองแปลกใหมGจากภาพถGาย 

สะดวก เข>าถึงงGาย 

เปFนมิติใหมGในการนำเสนอนิทรรศการ 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................... 

6. คุณติดตามข:าวสารประชาสัมพันธ.งานนิทรรศการออนไลน.ผ:านช:องทางใด 

Facebook Twitter  Instagram 

Line  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........... 

 

ส:วนท่ี 4 ความคิดเห็นและความต%องการต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ

ความเหงา  “LONELY TOOGETHER” 

 

1. ถ%ามีนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ท่ีมีเน้ือหาหรือโจทย.เก่ียวกับ “ความเหงา” คุณคิดว:า

น:าสนใจหรือไม: 

          นGาสนใจ  ไมGนGาสนใจ       เฉย ๆ 

2. คุณสนใจการมีส:วนร:วมกับนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.เก่ียวกับความเหงาหรือไม: 

สนใจ  เฉย ๆ  ไมGสนใจ 
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3. หากนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.มีกติกาให%คุณร:วมสนุก ด%วยการแจกของรางวัล คุณ

สนใจหรือไม:  

สนใจ  เฉย ๆ    ไมGสนใจ 

4. ถ%ามีนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.หัวข%อ “LONELY TOOGETHER” คุณสนใจเข%าร:วม

หรือไม: 

สนใจเข>ารGวม แตGอาจไมGได>สGงผลงาน 

สนใจเข>ารGวม และรGวมสGงผลงานภาพถGาย 

ไมGสนใจเข>ารGวม 

5. คุณอยากให%มีอะไรในนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. “LONELY TOOGETHER” 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต*อการชม 

งานนิทรรศการภาพถ*ายออนไลนZ “LONELY TOOGETHER” 
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต*อการชมงาน 

นิทรรศการภาพถ*ายออนไลนZ “LONELY TOOGETHER” 

 

 

โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน     ชGองท่ีตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของทGาน 

 

ตอนท่ี 1 ข%อมูลท่ัวไป 

1. อายุ  

ต่ำกวGา 18 ป_  18 - 23 ป_    

24 – 29 ป_ มากกวGา 29 ป_ 

2. อาชีพ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 

ข>าราชการ  

พนักงานบริษัท 

ประกอบธุรกิจสGวนตัว 

ฟรีแลนซB 

วGางงาน 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …….. 

3. ช:องทางท่ีท:านทราบเก่ียวกับงานนิทรรศการ 

Facebook Twitter   Instagram 

Line  ทราบจากเพ่ือนหรือคนรู>จัก  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)… 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต:องานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

หัวข%อ 

ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต:อ 

งานนิทรรศการภาพถ:ายออนไลน. 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น%อย  

(2) 

น%อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ความนGาสนใจของแนวคิดหรือเน้ือหา

ของงาน 

     

2. ผลงานท่ีจัดแสดงมีความสวยงามและ

นGาสนใจ 

     

3. มีการประชาสัมพันธBการจัดนิทรรศการ

อยGางท่ัวถึง 

     

4. ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ

ภาพถGายออนไลนB 

     

5. ระยะเวลาในการรGวมกิจกรรมแชรB

ภาพถGาย 

     

6. นิทรรศการน้ีชGวยเสริมสร>าง

สุนทรียศาสตรB ท้ังในแงG ความงามและ

ความคิด 

     

7. ความประทับใจตGอกิจกรรมในงาน      

8. ภาพรวมการส่ือสารเร่ืองความเหงาของ

เพจนิทรรศการ 

     

9. ทGานคิดวGาควรมีการจัดนิทรรศการ

เชGนน้ีตGอไปอีก 

     

10. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี

มีความสมบูรณB ครบถ>วน 
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ตอนท่ี 3 ข%อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการในคร้ังต:อไป 

ข>อเสนอแนะ 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………

……….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……… 
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ภาคผนวก  ค 

โครงร*างการสรEางสรรคZนิทรรศการภาพถ*ายออนไลนZ  

ภายใตEแนวคิดความเหงาในมุมต*าง ๆ 
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โครงร:างการสร%างสรรค.นิทรรศการภาพถ:ายออนไลน.ภายใต%แนวคิดความเหงาในมุมต:าง ๆ 

 

ช่ือนิทรรศการ LONELY TOOGETHER 

Concept  ความเหงาในมุมมองตGาง ๆ 

Theme  Lonely but not alone (โดดเด่ียวแตGไมGได>อยูGคนเดียว) 

วัตถุประสงค. 1. เพ่ือสร>างพ้ืนท่ีสำหรับการแชรBภาพถGายจากผู>คนหลากหลายมุมมอง 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณBความเหงาผGานภาพถGาย 

กลุ:มเปuาหมาย ประชากรกลุGมวัยรุGน 18 – 29 ป_ ต้ังแตGมัธยมปลายถึงวัยทำงาน มีความ

สนใจและช่ืนชอบในการถGายภาพ 

ระยะเวลา  26 – 28 กุมภาพันธB 2564 

ช:องทาง  ส่ือออนไลนBบนเพจเฟซบุ�ก (Page Facebook) “LONELY TOOGETHER” 

องค.ประกอบภายในงาน 1. โลโก>และภาพปกแสดงความเปFนเอกลักษณBและรายละเอียดของงาน

นิทรรศการ 

  2. อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>จัดทำ “LONELY FROM ME” 

3. อัลบ้ัมจากชGางภาพหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง “LONELY LIKE” ได>แกG  

- คุณรัฐนนทB เสวกฉิม ชGางภาพประจำทีม Light’s ME 

- คุณทักษกร แสนอุบล ชGางภาพอิสระ nelsonandhisplanet 

- ร>านกล่ินหนังสือ  

- คุณยุคันตB สันโดษ นักวาดภาพประกอบ นามปากกา YUKAN 

4. อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>รGวมสGงภาพถGาย “LONELY WITH YOU : alone 

but not lonely” อัลบ้ัมรวบรวมภาพถGายจากกิจกรรมเชิญชวนผู>เข>าชม

นิทรรศการรGวมกิจกรรมสGงภาพถGาย 

5. กิจกรรมสำหรับผู>เข>าชมนิทรรศการ ประกอบด>วย 

- กิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” กิจกรรมเชิญชวนผู>

เข>าชมนิทรรศการรGวมสGงภาพถGายเพ่ือเปFนสGวนหน่ึงในงานนิทรรศการ 

- กิจกรรม “alone but not lonely” กิจกรรมเชิญชวนผู>เข>าชม

นิทรรศการภาถGายออนไลนBโหวตภาพถGายท่ีตนเองช่ืนชอบในอัลบ้ัม 

“LONELY WITH YOU” 

6. วิดีโอสัมภาษณBชGางภาพ (Video Interview) “LONELY TALK” ได>แกG 

- คุณทักษกร แสนอุบล ชGางภาพอิสระ nelsonandhisplanet 

- คุณชนิภา เต็มพร>อม ชGางภาพประจำ SATARANA 
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Public Relation 

วัตถุประสงค. 1. เพ่ือประชาสัมพันธBและเผยแพรGงานกิจกรรมท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 

  2. เพ่ือสร>างความเข>าใจตGอวัตถุประสงคBของงานและกิจกรรมตGาง ๆ  

  3. เพ่ือชักจูงและชักชวนให>เข>ารGวมงานกิจกรรม 

กลุ:มเปuาหมาย บุคคลท่ัวไปท่ีช่ืนชอบหรือติดตามภาพถGาย 

ระยะเวลา  21 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธB 2564 

ช:องทาง ส่ือออนไลนBบนเพจเฟซบุ�ก (Page Facebook) “LONELY TOOGETHER” 

ประกอบด>วย  

- อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>จัดทำ “DIARY LONELY NIGHT” 

- ภาพถGายชุด PHOTO QUOTE 

- แชรBโพสตBภาพถGายจากเพจถGายรูปอ่ืน ๆ 

- เกมให>ผู>ติดตามได>เลGน เชGน Bingo, This or That 

- บทความเก่ียวกับความเหงา 
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ภาคผนวก  ง 

เนื้อหาการประชาสัมพันธZและกิจกรรมภายในงานนิทรรศการภาพถ*ายออนไลนZ  

“LONELY TOOGETHER” วันที่ 5 – 30 มีนาคม 2564 
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ข>อมูลและสถิติผู>เข>าชมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” บน

เพจเฟซบุ�ก ต้ังแตGวันท่ี 5 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 โดยแยกออกเปFน 2 สGวน ดังน้ี 

 

1. ข>อมูลและสถิติตGอภาพรวมงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB  “LONELY TOOGETHER” 

 

 

ภาพที ่  16 แสดงข >อม ูลสร ุปจากการชำระเง ินสร >างโฆษณาบน Facebook Page “LONELY 

TOOGETHER” 

 นิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY TOOGETHER” มีการชำระเงินท้ังหมด 4,200 

บาทสำหรับการสร>างโฆษณา 13 รายการ โดยมีมีการเข>าถึงท้ังหมด 36,713 คร้ัง มีสGวนรGวมกับโพสตB 

2,488 คร้ัง จำนวนการคลิกลิงกB 334 คร้ัง และมีการรับสGงข>อความการสนทนา 5 คร้ัง 

 

2. ข >อม ูลและสถ ิต ิต Gอเน ื ้อหาภายในงานน ิทรรศการภาพถ Gายออนไลน B  “LONELY 

TOOGETHER” โดยแยกเน้ือหาภายในงานออกเปFน 5 สGวน ดังน้ี 

2.1 อัลบ้ัมภาพถGายจากผู>จัดทำ “LONELY FROM ME” 
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ภาพท่ี 17 แสดงสถิติโพสตB LONELY FROM ME pt.1 | ความเหงาผGานภาษากายจากบุคคล 

 โพสตBอัลบ้ัมภาพถGาย LONELY FROM ME pt.1 ความเหงาผGานภาษากายจากบุคคล มีผู>

กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 377 คน แชรB 50 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 10,985 คน และจำนวนการมีสGวน

รGวม 1,703 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงสถิติโพสตB LONELY FROM ME pt.2 | someplace make me feel lonely 

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY FROM ME pt.2 someplace make me feel lonely 

มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 40 คน แชรB 12 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,187 คน และจำนวนการมีสGวน

รGวม 183 คร้ัง 
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ภาพท่ี 19 แสดงสถิติโพสตB LONELY FROM ME pt.3 | แสงและเงาบางทีก็ทำให>เหงา 

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY FROM ME pt.3 แสงและเงาบางทีก็ทำให>เหงา มีผู>กด

ถูกใจโพสตBท้ังหมด 83 คน แชรB 23 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,808 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 386 

คร้ัง 

 

2.2 อัลบ้ัมภาพถGายจากชGางภาพและบุคคลมีช่ือเสียง “LONELY LIKE” 

 

ภาพท่ี 20 แสดงสถิติโพสตB LONELY LIKE : Light’s ME 

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : Light’s ME มีผู >กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 38 คน 

แชรB 4 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,768 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 140 คร้ัง 
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ภาพท่ี 21 แสดงสถิติโพสตB LONELY LIKE : NELSON AND HIS PLANET  

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : NELSON AND HIS PLANET มีผู>กดถูกใจโพสตB

ท้ังหมด 60 คน แชรB 7 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 4,025 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 241 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 22 แสดงสถิติโพสตB LONELY LIKE : กล่ินหนังสือ  

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : กลิ่นหนังสือ มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 46 คน 

แชรB 21 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,867 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 441 คร้ัง 
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ภาพท่ี 23 แสดงสถิติโพสตB LONELY LIKE : YUKAN 

 โพสตBอัลบั้มภาพถGาย LONELY LIKE : YUKAN มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 37 คน แชรB 6 

คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 2,929 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 127 คร้ัง 

 

2.3 อัลบั้มภาพถGายจากผู>รGวมสGงภาพถGาย “LONELY WITH YOU” กิจกรรม

รGวมสGงภาพถGายและประกาศผลรางวัล 

 

 

ภาพท่ี 24 แสดงสถิติโพสตB LONELY WITH YOU : alone but not lonely 

 โพสตBอัลบ้ัมภาพถGาย LONELY WITH YOU : alone but not lonely มีผู>กดถูกใจโพสตB

ท้ังหมด 42 คน แชรB 43 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 4,616 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 111 คร้ัง 
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ภาพท่ี 25 แสดงสถิติกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” 

 โพสตBกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” มีผู>รGวมสGงภาพถGายทั้งหมด 

57 คน กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 79 คน แชรB 57 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,776 คน และจำนวนการมี

สGวนรGวม 587 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงสถิติกิจกรรม “alone but not lonely” 

 โพสตBกิจกรรม “alone but not lonely” มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 43 คน แชรB 12 

คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 980 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 117 คร้ัง 
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ภาพท่ี 27 แสดงสถิติประกาศกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” 

 โพสตBประกาศผลกิจกรรม “ให>เธอแชรBความเหงาของเธอมาพร>อมฉัน” มีผู>กดถูกใจโพสตB

ท้ังหมด 8 คน แชรB 1 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 174 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 19 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงสถิติประกาศกิจกรรม “alone but not lonely” 

 โพสตBประกาศกิจกรรม “alone but not lonely” มีผู >กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 14 คน 

แชรB 1 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 593 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 311 คร้ัง 
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2.4 วิดีโอสัมภาษณB (Video Interview) ชGางภาพ “LONELY TALK” 

 

ภาพท่ี 29 แสดงสถิติโพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : NELSON AND HIS PLANET 

 โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : NELSON AND HIS PLANET มีผู>กดถูกใจโพสตB

ท้ังหมด 25 คน แชรB 11 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 898 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 135 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 30 แสดงสถิติโพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : CHANIPA TEMPROM 

 โพสตBวิดีโอสัมภาษณB LONELY TALK : CHANIPA TEMPROM มีผู>กดถูกใจโพสตBท้ังหมด 

70 คน แสดงความคิดเห็น 4 รายการ แชรB 42 ครั้ง มีจำนวนคนเข>าถึง 3,954 คน และจำนวนการมี

สGวนรGวม 906 คร้ัง 

 

2.5 เนื้อหาประกอบสGวนอื่น ๆ ภายในนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” 

2.5.1 คำขอบคุณจากผู>จัดทำ 
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ภาพท่ี 31 แสดงสถิติโพสตBคำขอบคุณจากผู>จัดทำ 

 โพสตBคำขอบคุณจากผู>จัดทำ มีผู>กดถูกใจโพสตBทั้งหมด 17 คน แสดงความคิดเห็น 7 

รายการ แชรB 1 คร้ัง มีจำนวนคนเข>าถึง 207 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 66 คร้ัง 

2.5.2 นับถอยหลังเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB 

 

ภาพที่ 32 แสดงสถิติโพสตBนับถอยหลัง 3 วันกGอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” 

 โพสตBน ับถอยหลัง 3 ว ันก Gอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” มีจำนวนคนเข>าถึง 204 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 5 คร้ัง 
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ภาพที่ 33 แสดงสถิติโพสตBนับถอยหลัง 2 วันกGอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” 

 โพสตBน ับถอยหลัง 2 ว ันก Gอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” มีจำนวนคนเข>าถึง 230 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 11 คร้ัง 

 

 

ภาพที่ 34 แสดงสถิติโพสตBนับถอยหลัง 1 วันกGอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” 

 โพสตBน ับถอยหลัง 1 ว ันก Gอนเป�ดงานนิทรรศการภาพถGายออนไลนB “LONELY 

TOOGETHER” มีจำนวนคนเข>าถึง 381 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 14 คร้ัง 
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2.5.3 อัลบ้ัมภาพถGาย LONELY NIGHT จากผู>จัดทำ 

 

ภาพท่ี 35 แสดงสถิติโพสตB DIARY LONELY NIGHT EP.1 : lunar new year in yaowarat 

 โพสตB  DIARY LONELY NIGHT EP.1 : lunar new year in yaowarat ม ีจำนวนคน

เข>าถึง 103 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 5 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 36 แสดงสถิติโพสตB DIARY LONELY NIGHT EP.2 : take me home 

 โพสตB DIARY LONELY NIGHT EP.2 : take me home มีจำนวนคนเข>าถึง 159 คน 

และจำนวนการมีสGวนรGวม 20 คร้ัง 

2.5.4 เน้ือหา Photo Quote 
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ภาพท่ี 37 แสดงสถิติโพสตB Photo Quote ภาพท่ี 1 

 โพสตB Photo Quote ภาพที่ 1 “กรุงเทพฯ คือเมืองที่มีคนเหงามากกวGาเสาไฟฟiา” – 

มหานคร มีจำนวนคนเข>าถึง 117 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 12 คร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงสถิติโพสตB Photo Quote ภาพท่ี 2 

 โพสตB Photo Quote ภาพที่ 2 “ถ>าหากเราเก็บความทรงจำไว>ในกระป²องได> มันจะมีวัน

หมดอายุไหม? หากเปFนเชGนนั้น ผมอยากให>มันคงอยูGนานเทGาศตวรรษ” – Chungking Express มี

จำนวนคนเข>าถึง 330 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 13 คร้ัง 
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ภาพท่ี 39 แสดงสถิติโพสตB Photo Quote ภาพท่ี 3 

 โพสตB Photo Quote ภาพท่ี 2 “As I’m searching for my soul out there” Up all 

night – KHALID มีจำนวนคนเข>าถึง 406 คน และจำนวนการมีสGวนรGวม 36 คร้ัง 
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