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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเยี่ยมชมสถานี วิท ยุโทรทัศน์ไทยที วีสี ช่อง 3
(ฝ่ ายข่าว) และศึกษาความต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร 2) เพื่อสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสาร
องค์กรของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสาร
องค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ทั้งนี้โดยใช้แบบบันทึกเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการเยีย่ มชมสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 และใช้แบบสอบถามสาหรับการประเมินคุณภาพ
ของโมชันอิ นโฟกราฟิ กสาหรั บผูเ้ ชี่ ยวชาญและกลุ่มเป้ าหมาย สถิติที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคื อ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูเ้ ยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
(ฝ่ ายข่าว) มาจากมหาวิทยาลัยมากที่สุดของทุกปี รายการข่าวที่มีผขู ้ อเข้าชมมากที่ สุดทุกปี คือ รายการ “เรื่ องเล่าเช้านี้ ”
และสื่ อที่ ใช้ป ระกอบการเยี่ยมชมเป็ นวิดีโอและสื่ อ บุ ค คล ส่ วนผลของความต้องการพบว่า มี ความต้อ งการสื่ อ ที่
กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย น่ าสนใจ และใช้เวลาไม่ควรเกิน 3 นาที โดยเนื้ อหาของสื่ อควรให้ความสาคัญกับ
กระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวในทุกแพลตฟอร์ มของสถานี วิทยุไทยที วีสี
ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) และ 2) ผลการประเมินคุณภาพสื่ อที่สร้างสรรค์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ด้านการ
ออกแบบ (ค่ าเฉลี่ ย 4.60) และด้านเทคนิ ค (ค่าเฉลี่ ย 4.55) ส่ วนผลการประเมิ น ของกลุ่ม เป้ าหมายที่ เป็ นนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนพบว่า อยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้านที่ สอบถามคือ ด้านเทคนิ ค ด้านเนื้ อหา ด้านการ
ออกแบบ และด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ตามลาดับ
คำสำคัญ: โมชันอินโฟกราฟิ ก การสร้ างสรรค์ ข่าว การสื่ อสารองค์ กร
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Abstract
The purposes of this study were 1) to analyze the visit to Thai TV Channel 3 (News Department) Channel 3
Thai TV television (news department) and study the needs of digital media for corporate communication 2) to create
an motion infographic for corporate communication of Thai TV Channel 3 (News Department) and 3) to evaluate the
quality of the motion infographic for corporate communication of Thai TV Channel 3 (News Department) by using a
record form to analyze the visit to Thai TV Channel 3 (News Department) between 2014-2017 and using a
questionnaire to evaluate the quality of the motion infographic. The study findings showed that 1) most visitors
came from universities annually and the program mostly requested to visit was "This Morning Story" According to the
result of the need analysis, most visitors wished to watch 2-3 minute media which looked simple and was easy to
understand. The content was recommended to focus on the news production process, broadcast and all channel
platforms of Thai TV Channel 3 (News Department). The result of evaluation of the quality of the motion infographic
by experts was found to be at the highest level in design dimension (4.60) and technical dimension (4.55). According
to the evaluation results of the target group of public and private university students, all dimensions displayed scores
at the highest level (technical dimension, design, content and utilization, respectively).
Keywords: Motion infographic, News production, Corporate communication

1. บทนา
การสื่ อสาร (Communication) นับว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับองค์กรเพื่อใช้สาหรับการสร้างความรู ้และ
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การสื่ อสารองค์กร” (Corporate Communication) ที่ทาหน้าที่สื่อสารนโยบาย
เป้ าหมาย และการดาเนิ นงานขององค์กรไปยังผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทาให้เกิดการรับรู ้
เข้าใจ รวมทั้งมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ทาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเสริ มสร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กรนั้น
ได้ ดังนั้นจึงทาให้ทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนที่ มุ่งแสวงกาไรและที่ไม่แสวงกาไรหันมาให้ความสาคัญ
กับการสื่ อสารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงทาให้องค์กรส่วนมาก
ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่ อสารองค์กรกับสาธารณชนว่าเป็ นหัวใจสาคัญ (รุ่ งรัตน์ ชัยสาเร็ จ, 2559)
สถานี วิท ยุโทรทัศ น์ ไทยที วีสี ช่ อ ง 3 เป็ นองค์ก รธุ ร กิ จสื่ อ ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ การ
ออกอากาศวิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ รวมทั้งจัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์ในรู ปแบบที่ หลากหลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นละคร รายการข่าว หรื อรายการวาไรตี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายการข่าวซึ่งมีถึง 13 ชัว่ โมง/วัน และมีท้ งั หมด 3 ช่องคือ
ช่อง HD33 ช่อง SD28 และช่อง Family13 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารองค์กรซึ่ ง
สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์กรได้ รวมทั้งมี น โยบายที่ จะให้สถานี ฯ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของสังคมและให้
ความรู ้ในด้านกระบวนการการผลิตข่าวและออกอากาศให้กบั ผูท้ ี่ ประสงค์จะมาเยี่ยมชมสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสี
ช่อง 3 ซึ่งการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สนใจงานทางด้านวิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์มาเยีย่ มชมองค์กรได้ดาเนินการมาเป็ น
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เวลานานแล้ว โดยรู ปแบบเดิมเป็ นการบรรยายให้ความรู ้ การรับชมวิดีทศั น์ และมีเจ้าหน้าที่ พาชมสถานีฯ และการผลิต
รายการต่างๆ (สนมพร ฉิ มเฉลิม, สัมภาษณ์วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2560)
ผลจากการศึกษาสื่ อเดิมที่ใช้พบว่า เป็ นการใช้สื่อวิดีทศั น์ซ่ ึงมีการเรี ยบเรี ยงเนื้อหานาเสนอที่สบั สน ใช้กราฟิ ก
ที่เป็ นทางการมากเกินไป รวมทั้งการใช้บุคคลเป็ นผูบ้ รรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา กระบวนการทางานของการ
ผลิตข่าวและออกอากาศ ต้องใช้เวลานานในการบรรยายหัวข้อที่มีเนื้ อหาซ้ ากันทาให้เสี ยเวลาในการทางาน และหลาย
ครั้งที่ มีจานวนผูเ้ ยี่ยมชมเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ ทาให้ผูบ้ รรยายไม่สามารถอธิ บายและตอบคาถามได้อย่างทัว่ ถึ ง จาก
ข้อจากัดดังกล่าวข้างต้นจึ งเป็ นที่ มาของ “การสร้างสรรค์โมชัน่ อินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารองค์กรของสถานี วิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)” ซึ่ งประกอบด้วยการบูรณาการสื่ อ 2 ชนิ ดคือ อินโฟกราฟิ ก (Infographic) ซึ่ งเป็ น
สื่ อที่นาข้อมูลมาสรุ ปเป็ นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิ กที่ออกแบบเป็ นภาพนิ่งที่สามารถอธิบายข้อมูลที่ซบั ซ้อนให้
เข้าใจง่ ายในเวลาที่ ร วดเร็ วและชัด เจน และโมชัน กราฟิ ก (Motion graphic) ซึ่ งเป็ นการน าเสนอภาพกราฟิ กแบบ
เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถบอกเล่าเรื่ องราวข้อมูลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งส่ งผลให้การสื่ อสาร
เรื่ องราวต่างๆ มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคาดว่าผูท้ ี่มาเยีย่ มชมที่ชมโมชัน่ อินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารองค์กร
ดังกล่าวจะเกิดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทางานของฝ่ ายข่าว และเกิดความประทับใจ มีภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
ข่าวซึ่งจะนาไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเยี่ยมชมสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) และศึ กษาความ
ต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร
2. เพื่อสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
3. เพื่อประเมินคุณภาพโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง พรรณา (Descriptive Research) โดยใช้ แ บบบั น ทึ ก แบบสั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั มีดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) และศึ กษาความ
ต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยีย่ มชมสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
1. จัดทา “แบบบันทึก” เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเยีย่ มชมสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเภทของผูเ้ ยีย่ มชม รายการที่เยีย่ มชม จาแนกตามปี
3. สรุ ปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบของตาราง โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์สื่อเดิมที่ใช้สาหรับการเยีย่ มชมสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) คือ วิดีโอ และสื่ อบุคคล
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3.1.2 การศึกษาความต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
1. จัดทา “แบบสัมภาษณ์ ” เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการดิจิทลั มีเดี ยเพื่อการสื่ อสารองค์กร
สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) เกี่ ยวกับ ประวัติและพัฒ นาการของการดาเนิ นงานช่ องรายการข่าว
กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งเนื้อหาและรู ปแบบของสื่ อที่ตอ้ งการนาเสนอเพื่อสื่ อสารองค์กร
2. เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ เกี่ ยวข้อ งคื อ รองผู ้จัด การฝ่ ายข่ าว หั ว หน้ าบรรณาธิ ก ารข่ าว
ผูร้ ับผิดชอบงานทางด้านกราฟิ ก และผูร้ ับผิดชอบส่วนประชาสัมพันธ์ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
3. สรุ ปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะการพรรณา
3.2 การสร้างสรรค์ดิจิทลั มีเดียเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
1. ศึกษาเนื้อหา ประวัติองค์กร กระบวนการผลิตข่าวและออกอากาศ และรายการข่าวของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
2. คัดเลือกเนื้อหาสาคัญที่ได้จากการสารวจปั ญหาและความต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อสื่ อสารองค์กร
3. จัดทาสคริ ปต์ (Scripts) และสตอรี่ บอร์ด (Story broad)
4. ออกแบบตัวละครและฉากตามที่กาหนดไว้ในสตอรี่ บอร์ด
5. กาหนดโครงสร้างสี ตัวอักษร และเสี ยงที่ใช้ในงานสร้างสรรค์
6. ผลิตโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe After Effects และ
Adobe Pro Tools
7. ตัดต่อภาพและเสี ยงโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC
8. ตรวจสอบคุณภาพและความเรี ยบร้อยของผลงานโมชันอิ นโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กร โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ก่อนนาไปประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และกลุ่มเป้ าหมาย
3.3 การประเมินคุณภาพโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
(ฝ่ ายข่าว)
1. จัดทา “แบบสอบถาม” (ฉบับร่ าง) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพเบื้องต้นของผูป้ ระเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของโมชัน่ อินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสี
ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านเทคนิค และด้านการนาไปใช้ประโยชน์
2. ตรวจสอบคุ ณ ภาพและความถูกต้อง (Content validity) ของ (ร่ าง) แบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
3. จัดปรับ (ร่ าง) แบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูป้ ฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้องของสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
4. จัด ท าแบบสอบถามฉบับ สมบู รณ์ ส าหรั บ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ านวน 4 ท่ าน และ
กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 20 คน
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5. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) คือ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ สาหรับ
สถานภาพเบื้องต้นของผูป้ ระเมิน และการประเมินคุณภาพของโมชัน่ อินโฟกราฟิ กในด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ
ด้านเทคนิค และด้านการนาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. นาเสนอผลการประเมินคุณภาพโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ในรู ปแบบตารางและพรรณาประกอบตาราง
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยีย่ มชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) และศึกษาความ
ต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร
4.1.1 การเยีย่ มชมสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยีย่ มชมสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ระหว่างปี พ.ศ. 25572560 พบว่า ประเภทของผูเ้ ยี่ยมชมมากที่สุดของทุกปี คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 50.70, 55.97, 48.62
และ 45.28 ตามลาดับ รองลงมาของทุกปี เป็ นผูเ้ ยีย่ มชมประเภทโรงเรี ยน ยกเว้นปี พ.ศ. 2557 ที่เป็ นประเภทองค์กรทัว่ ไป
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายการข่าวของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ มีผูข้ อเข้าชม ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 พบว่า เป็ นรายการ “เรื่ อ งเล่ าเช้านี้ ” มากที่ สุ ด ของทุ ก ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.39, 54.23, 52.63 และ53.33
ตามลาดับ
นอกจากนั้นผูว้ ิจัยยังได้วิเคราะห์ สื่ อเดิ มที่ ใช้คือ วิดีโอและสื่ อบุ คคล พบว่า เนื้ อหาของวิดีโอ ครอบคลุม
รายการข่าวของแต่ละช่ องอย่างชัดเจน มีเสี ยงไพเราะ น่ าฟั ง แต่มีขอ้ จากัดในการเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ ทาให้เกิ ดความ
สับสนระหว่างการติดตามชมได้ รวมทั้งกราฟิ กไม่น่าสนใจ ยังไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร และในส่วนที่เป็ นสื่ อ
บุคคลพบว่า ผูน้ าชมสามารถอธิ บายเรื่ องราวต่างๆ ได้ดี แต่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาที่ทาให้บางครั้งไม่สามารถบรรยายได้
ครบตามเนื้ อหาที่กาหนดไว้ อีกทั้งหากผูเ้ ยี่ยมชมมีจานวนมา หรื อมีกลุ่มขนาดใหญ่ก็ทาให้เกิดการสู ญเสี ยความสนใจ
ในระหว่างการบรรยายได้
4.1.2 ความต้องการดิจิทลั มีเดียเพื่อการสื่ อสารองค์กร สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
ผลของการสัมภาษณ์ คุณสนมพร ฉิ มเฉลิม รองผูจ้ ดั การฝ่ ายข่าว สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 พบว่า
การพัฒนา “ครอบครัวข่าว” เป็ นจุ ดแข็งของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูช้ ม
ตระหนักถึ งความเป็ นแบรนด์ม ากกว่าการเป็ นสถานี ข่ าวที่ น าเสนอข่ าวแต่ เพี ยงเท่ านั้น ก็ ยงั เป็ นการส่ งผ่านความ
ช่วยเหลือยามที่ประสบภัยดัง่ ครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งมีความหลากหลายของการนาเสนอข่าว เช่น เล่าข่าวด้านกีฬา
โดยบิ๊กจ๊ะ หรื อ รายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง ซึ่ งนาเสนอโดยมีลกั ษณะของการพูดคุยกันตามประสาผูห้ ญิงในเรื่ องราวต่างๆ
อาทิ เรื่ องอาหาร หรื อการดูแลสุ ขภาพ เป็ นต้น การสร้างแนวคิดของ “ครอบครัวเดียวกัน” และคาขวัญที่วา่ “เข้าใจทุก
ข่าว เข้าถึงทุกคน” ทาให้ผชู ้ มเกิดความภักดีต่อรายการและองค์กรได้
ในส่ วนของความต้องการดิ จิทลั มีเดี ยเพื่อการสื่ อสารองค์กร สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
พบว่า มีความต้องการสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และใช้เวลาไม่ควรเกิน 3 นาที โดยเนื้ อหาของ
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สื่ อควรให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวในทุกแพลตฟอร์ ม
ของสถานีวทิ ยุไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
4.2 การสร้างสรรค์ดิจิทลั มีเดียเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
4.2.1 การออกแบบโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
ก. การออกแบบตัวละคร
ตัวละคร หมายถึง ผูท้ ี่มีบทบาทในการดาเนิ นเรื่ องหรื อแสดงพฤติกรรมที่กาหนด ซึ่ งในการสร้างสรรค์ดิจิทลั
มีเดียเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) มีตวั ละครหลัก อาทิ นักข่าว ช่างภาพ คนตัด
ต่อ ผูก้ ากับ และโปรดิวเซอร์ เป็ นต้น

นักข่าว

ช่างภาพ

คนตัดต่อ

ผูก้ ากับ

โปรดิวเซอร์

รู ปที่ 1 ตัวละครหลัก

ข. การออกแบบฉาก
ฉาก เป็ นสภาพแวดล้อมที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริ งตามเนื้ อเรื่ อง การออกแบบฉากที่ ดีจะทาให้ผชู ้ ม
รู ้จกั โลกของตัวละครได้ดียงิ่ ขึ้นโดยแต่ละฉากจะต้องมีความสอดคล้องกับการดาเนิ นเรื่ อง ซึ่งในการสร้างสรรค์โมชัน
อินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) มีฉากหลักๆ เช่น ฉากรายการข่าว
“เรื่ องเด่นเย็นนี้” ฉากห้องออกอากาศ เป็ นต้น

ฉากรายการเรื่ องเด่นเย็นนี้

ฉากห้องออกอากาศ
รูปที่ 2 ฉากประกอบการดาเนินเรื่ อง
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4.2.2 การผลิตโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
การผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์เพื่ อสื่ อสารองค์กรของสถานี วิท ยุโทรทัศน์ ไทยที วีสี ช่อ ง 3 (ฝ่ ายข่ าว) ในครั้ งนี้ มี
รู ปแบบ “โมชันอินโฟกราฟิ ก” ซึ่ งผสมผสานกันระหว่างตัวอักษร ภาพ เสี ยง ที่เคลื่อนไหว ประกอบด้วย 3 ตอนหลัก
คือ1) การเปิ ดเรื่ อง เป็ นการกล่าวถึงสงครามข้อมูลข่าวสาร และการแข่งขันด้านการสื่ อสารผ่านรู ปแบบที่หลากหลาย 2)
การดาเนิ นเรื่ อง กล่าวถึงการเติบโตและพัฒนาการของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่องทีวีดิจิทลั และรายการ
ข่าว รวมทั้งให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ และ 3) การปิ ดเรื่ อง จะเป็ นช่องทางการติดตาม
ข่าวสารของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 ผ่าน Application, Fan page Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter และ LINE CH3THAILAND

รูปที่ 3 ตัวอย่างผลงานสื่ อสร้างสรรค์

4.3 การประเมินคุณภาพดิจิทลั มีเดียเพื่อสื่ อสารองค์กรของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว)
4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมินคุณภาพของสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา ด้านกราฟิ ก และด้านเทคนิ ค จานวน 4 ท่านพบว่า
ในภาพรวมสื่ อที่สร้างสรรค์มีคุณภาพระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดในด้านการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และด้านเทคนิค (ค่าเฉลี่ย 4.55) ส่วนด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.31) พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
4.3.2 ผลการประเมินคุณภาพจากกลุ่มเป้ าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพของสื่ อโดยกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักศึกษาของรัฐและเอกชน จานวน 20 คนพบว่า ใน
ภาพรวมสื่ อที่สร้างสรรค์มีคุณภาพระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทุกด้านที่ สอบถามดังนี้ ด้านเทคนิ ค (ค่าเฉลี่ย 4.64) ด้านเนื้ อหา (ค่าเฉลี่ย 4.60) ส่ วนด้านการออกแบบ และด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุดที่เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.58) ตามลาดับ
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5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั การเยี่ยมชมสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่า
ประเภทของผูเ้ ยี่ยมชมมากที่ สุดของทุ กปี คื อ “มหาวิทยาลัย” ซึ่ งสอดคล้องกับผลของการสัมภาษณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งเป้ าหมายหนึ่ งของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 ว่า จะพัฒนาการ
ทางานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ใช้บุคลากรที่ เป็ นมืออาชี พ และพร้อมที่ จะสนับสนุ นให้องค์กรเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านสื่ อมวลชนให้กบั สังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงที่ดีให้แก่องค์กร จึงทาให้
ฝ่ ายบริ หารองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของการสื่ อสารกับสาธารณชนอันเป็ นหัวใจสาคัญและหันมาให้ความสาคัญแก่
การนาเสนอองค์กรอย่างมีทิศทางโดยการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงที่ดี รวมถึงการสร้างการยอมรับและดึงดูดความ
สนใจจากสาธารณกลุ่มต่างๆ เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดขององค์กร (สนมพร ฉิ มเฉลิม, สัมภาษณ์วนั ที่ 16 สิ งหาคม
2560) และผลจาการวิจยั ที่ พบว่า รายการข่าวของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 ที่ มีผูข้ อเข้าชม ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 มากที่สุดของทุกปี คือ รายการ “เรื่ องเล่าเช้านี้” ทั้งนี้คงเนื่องมาจากนโยบายของฝ่ ายข่าว สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ไทยที วีสีช่อง 3 ซึ่ งเป็ นฝ่ ายที่ ทาหน้าที่ ผลิตรายการข่าวภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า “ครอบครัวข่าว” ซึ่ งจะมีรายการข่าวที่
หลากหลาย ซึ่ ง “เรื่ องเล่าเช้านี้ ” เป็ นรายการข่าวทั่วไปที่ นาเสนอครอบคลุมทุ กด้าน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม หรื อแม้กระทัง่ กีฬา ด้วยรู ปแบบรายการ “เล่าข่าว” ที่พิธีกรจะมีความเป็ นกันเองกับผูช้ ม จึงทาให้เป็ น
สาเหตุของการได้รับความนิยมจากผูช้ มให้ความสนใจและติดตามเป็ นจานวนมาก
ในส่ วนของการประเมินคุณภาพของสื่ อที่สร้างสรรค์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่พบว่า ด้านการออกแบบอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ทั้งนี้ คงเนื่ องมาจากการออกแบบที่บูรณาการแนวคิดอินโฟกราฟิ กเข้าไปใช้ในการออกแบบ
เป็ นหลัก ซึ่ งการนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ กเป็ นการแปลงข้อความให้เป็ นภาพโดยการกาหนดขอบเขตเนื้ อหาที่เข้าใจ
ง่ายและการออกแบบเพื่อส่ งเสริ มการสื่ อสารด้วยสัญลักษณ์ร่วมกับข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรเพื่อให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ ว (Wang, 2012) ท าให้เกิ ดประโยชน์ในการสื่ อสารหลายประการ อาทิ ดึ งดู ดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย
เนื่ องจากใช้ภาพกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องซึ่ งจะช่วยสร้างความน่าสนใจได้มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้จดจาข้อมูลได้ดีกว่า
เนื่ องจากผูส้ ร้างสรรค์มีการคัดเลือกข้อมูล และเลือกใช้คาที่ มีความหมาย กระชับ เพื่อให้ผูอ้ ่านเกิ ดความเข้าใจและ
จดจ าได้อ ย่า งรวดเร็ ว (ธั ญ ธั ช นั น ท์ ช นก, 2559) ในขณะที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อ ที่ ส ร้ า งสรรค์ โ ดย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ มหาวิท ยาลัย พบว่า ด้านเนื้ อ หาอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.60) ทั้งนี้ คง
เนื่ องมาจากการจัดกระทาเนื้ อหาอย่างเป็ นระบบ โดยมีการนาเสนอเป็ น 3 ตอนคือ ตอนเปิ ดเรื่ อง เป็ นภาพรวมของสื่ อ
ในโลกสงครามแห่ งข้อมูลข่าวสาร ตอนดาเนิ นเรื่ อง เป็ นการนาเสนอ วิวฒั นาการของสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วี สี
ช่ อง 3 กระบวนการผลิ ตข่ าว และกระบวนการออกอากาศ และตอนปิ ดเรื่ อง น าเสนอช่ องทางการติ ด ตามข่าวทุ ก
แพลตฟอร์ ม ของสถานี วิท ยุไทยที วีสี ช่อง 3 ซึ่ งมี ลกั ษณะของการออกแบบสารที่ ดี นั่นคื อ การน าเอาแก่ น เนื้ อแท้
ข้อความ เรื่ องราวมาทาการออกแบบ โดยการวางแผนเพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของข้อความ เรื่ องราวหรื อ
แก่ นนั้น ออกมาเป็ นผลงานได้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เพื่อแสดงให้ผูช้ มสามารถมองเห็ น รับรู ้ และเข้าใจในผลงาน
ร่ วมกันได้ ตามลักษณะของการออกแบบสารที่ดีตามที่ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2553) ได้กล่าวไว้วา่ การออกแบบสาร
ที่ดีควรให้ความสาคัญกับการนาเสนอประเด็นสาระที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับสาร จัดทาประเด็นสาระสาคัญที่
จะนาเสนอให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถรับรู ้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน และนาเสนอให้ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งมีการ
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อธิ บายและขยายความในเรื่ องที่ ยากต่อการเข้าใจให้เป็ นเรื่ องที่ ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ พูลศรี เวศย์อุฬาร
(2548) และพันทิพา อมรฤทธิ์ (2559) ที่กล่าวว่านักออกแบบสารจาเป็ นจะต้องมีทกั ษะของการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อดึง
ประเด็นที่ สาคัญออกมานาเสนอต่อผูร้ ับสาร รวมทั้งต้องมี ความสามารถในการจัดกระทาเนื้ อหาที่ มีความยากและ
ซับ ซ้อนให้ อยู่ในรู ป แบบที่ เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งต้องสอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของการสื่ อ สารที่ กาหนดไว้ด้ว ย
นอกจากนั้นยังพบว่าผลของการประเมินคุณภาพของสื่ อที่สร้างสรรค์ข้ ึนโดยกลุ่มเป้ าหมายที่พบอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรปภัสสร ปริ ญชาญกล และคนอื่นๆ (2560) ที่ พบว่าผลการประเมิ นคุณภาพและ
ความพึงพอใจของสื่ อวิดีโออินโฟกราฟิ กแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื อข่ายสังคมเรื่ อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิ ง บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จากัด ด้านเนื้ อหาและด้านสื่ ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นว่า การใช้โมชัน่ อินโฟกราฟิ ก ทาให้ผูด้ ูเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของการรับข้อมูลและเนื้ อหา
ตลอดจนสามารถสร้ า งการจดจ าได้ง่ ายและรวดเร็ ว อัน เนื่ อ งมาจากกระบวนการออกแบบเนื้ อ หาและกราฟิ กที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งการผลิตผลงานออกมาในลักษณะภาพเคลื่อนไหวจึ งทาให้สามารถสร้างการจดจาและกระตุน้
ความสนใจให้กบั ผูร้ ับสารที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
6. บทสรุป
ผลการวิจยั การเยี่ยมชมสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) พบว่า เป็ นผูเ้ ยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัย
มากที่สุดของทุกปี โดยรายการข่าวที่มีผขู ้ อเข้าชมมากที่สุดทุกปี คือ รายการ “เรื่ องเล่าเช้านี้ ” และสื่ อที่ใช้ประกอบการ
เยี่ยมชมเป็ นวิดีโอและสื่ อบุคคล ซึ่ งพบว่าเนื้ อหาของวิดีโอมีความครอบคลุมรายการข่าวของแต่ละช่องอย่างชัดเจน มี
เสี ยงไพเราะ น่ าฟั ง แต่มีขอ้ จากัดในการเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ ทาให้เกิ ดความสับ สนระหว่างการติ ดตามชมได้ รวมทั้ง
กราฟิ กไม่น่าสนใจ ยังไม่ค่อยดึ งดูดความสนใจเท่ าที่ ควร และในส่ วนที่ เป็ นสื่ อบุ คคลพบว่า ผูน้ าชมสามารถอธิ บาย
เรื่ องราวต่างๆ ได้ดี แต่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาที่ทาให้บางครั้งไม่สามารถบรรยายได้ครบตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ อีกทั้งหาก
ผูเ้ ยี่ยมชมมีจานวนมา หรื อมีกลุ่มขนาดใหญ่ก็ทาให้เกิดการสู ญเสี ยความสนใจในระหว่างการบรรยายได้ ส่ วนผลของ
ความต้องการพบว่า มีความต้องการสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย น่ าสนใจ และใช้เวลาไม่ควรเกิ น 3 นาที
โดยเนื้ อหาของสื่ อควรให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวใน
ทุ ก แพลตฟอร์ ม ของสถานี วิท ยุไ ทยที วีสี ช่ อ ง 3 (ฝ่ ายข่ า ว) และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อ ที่ ส ร้ างสรรค์โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือด้านการออกแบบ และด้านเทคนิ ค ส่ วนผลการประเมินของกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้านที่สอบถามคือด้านเทคนิค ด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบ และด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ตามลาดับ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กร
1. สถานี วทิ ยุไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) สามารถนาสื่ อที่สร้างสรรค์ไปใช้ประกอบการนาเสนอและให้ความรู ้
เกี่ยวกับการดาเนินงานข่าวให้กบั ผูเ้ ยีย่ มชมได้
2. สถานีวทิ ยุไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ควรมีการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ยีย่ มชนเพิ่มเติมในเรื่ องความต้องการในการ
รับชมในขณะศึกษาดูงาน เพื่อสถานีฯ จะได้นาข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นพื้นฐานสาหรับการนาเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความ
ต้องการของผูเ้ ยีย่ มชมต่อไป
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6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับวิจยั ครั้งต่อไป
1. ผูท้ ี่สนใจงานข่าวของสถานีวิทยุไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) สามารถต่อยอดโดยการสร้างสรรค์สื่อนาเสนอ
โดยเพิ่มการเนื้อหาให้ครอบคลุมถึง “ครอบครัวข่าว” ที่นาเสนอฝ่ านช่องทางต่างๆ อาทิ ช่อง 3 หรื อช่อง HD33, SD คือ
ช่อง 28 และช่อง Family 13 เพื่อการสื่ อสารภาพลักษณ์ของสถานีข่าวอย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น
2. สาหรับผูส้ นใจสร้างสรรค์งานโมชัน่ กราฟิ ก ควรศึกษาและฝึ กฝนทักษะโปรแกรม Adobe Illustrator และ
Adobe after effect ให้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง สมจริ ง เพื่อทาให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
มากยิง่ ขึ้น
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงพระคุณของบุคคลหลายท่านด้วยกัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มี
ส่วนในการสนับสนุนในการจัดทารายงานวิจยั ฉบับนี้ให้สาเร็ จลงได้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปั ญญา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ แสงเดือนฉาย อาจารย์ ฉัตรปกรณ์ ประเสริ ฐสังข์ นางสาวสนมพร ฉิ มเฉลิม ที่สละเวลาอัน
ดีค่าให้คาปรึ กษา คาแนะนา ตลอดจนให้ความคิดเห็น แก้ไขข้อบกพร่ อง และข้อเสนอแนะ ต่างๆ จนเกิดเป็ นงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ ขอขอบคุณสถานีวทิ ยุไทยทีวสี ี ช่อง 3 (ฝ่ ายข่าว) ที่อานวยความช่วยเหลือด้านข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
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