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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
(ฝ่ายข่าว) และศึกษาความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือการส่ือสารองคก์ร 2) เพื่อสร้างสรรคโ์มชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสาร
องคก์รของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพโมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสาร
องคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีี ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ทั้งน้ีโดยใชแ้บบบนัทึกเพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูลการเยีย่มชมสถานี
วทิยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2560 และใชแ้บบสอบถามส าหรับการประเมินคุณภาพ
ของโมชนัอินโฟกราฟิกส าหรับผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมาย สถิติท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูเ้ยี่ยมชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(ฝ่ายข่าว) มาจากมหาวิทยาลยัมากท่ีสุดของทุกปี รายการข่าวท่ีมีผูข้อเขา้ชมมากท่ีสุดทุกปีคือ รายการ “เร่ืองเล่าเชา้น้ี”  
และส่ือท่ีใช้ประกอบการเยี่ยมชมเป็นวิดีโอและส่ือบุคคล ส่วนผลของความต้องการพบว่า มีความตอ้งการส่ือท่ี
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และใชเ้วลาไม่ควรเกิน 3 นาที โดยเน้ือหาของส่ือควรให้ความส าคญักบั
กระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวในทุกแพลตฟอร์มของสถานีวิทยไุทยทีวีสี
ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และ 2) ผลการประเมินคุณภาพส่ือท่ีสร้างสรรคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญพบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการ
ออกแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และด้านเทคนิค (ค่าเฉล่ีย 4.55) ส่วนผลการประเมินของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกดา้นท่ีสอบถามคือ ด้านเทคนิค ดา้นเน้ือหา ด้านการ
ออกแบบ และดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั 
  

ค ำส ำคญั: โมชันอินโฟกราฟิก การสร้างสรรค์ข่าว การส่ือสารองค์กร 
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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. บทน า 
 การส่ือสาร (Communication) นับวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับองค์กรเพ่ือใชส้ าหรับการสร้างความรู้และ
ความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การส่ือสารองคก์ร” (Corporate Communication) ท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารนโยบาย 
เป้าหมาย และการด าเนินงานขององคก์รไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือท าให้เกิดการรับรู้ 
เขา้ใจ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ท าใหอ้งคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถเสริมสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์รนั้น
ได ้ดงันั้นจึงท าให้ทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนท่ีมุ่งแสวงก าไรและท่ีไม่แสวงก าไรหันมาให้ความส าคญั
กบัการส่ือสารองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั จึงท าใหอ้งคก์รส่วนมาก
ตระหนกัถึงคุณค่าของการส่ือสารองคก์รกบัสาธารณชนวา่เป็นหวัใจส าคญั (รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2559) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นองค์กรธุรกิจส่ือท่ีด าเนินธุรกิจและบริหารจัดการเก่ียวกับการ
ออกอากาศวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ รวมทั้งจดัหาและผลิตรายการโทรทศัน์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะ
เป็นละคร รายการข่าว หรือรายการวาไรต้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการข่าวซ่ึงมีถึง 13 ชัว่โมง/วนั และมีทั้งหมด 3 ช่องคือ 
ช่อง HD33 ช่อง SD28 และช่อง Family13 สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารองคก์รซ่ึง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรได ้รวมทั้ งมีนโยบายท่ีจะให้สถานีฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมและให้
ความรู้ในดา้นกระบวนการการผลิตข่าวและออกอากาศให้กบัผูท่ี้ประสงคจ์ะมาเยี่ยมชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ซ่ึงการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจงานทางดา้นวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์มาเยีย่มชมองคก์รไดด้ าเนินการมาเป็น
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เวลานานแลว้ โดยรูปแบบเดิมเป็นการบรรยายใหค้วามรู้ การรับชมวดีิทศัน์ และมีเจา้หนา้ท่ีพาชมสถานีฯ และการผลิต
รายการต่างๆ (สนมพร ฉิมเฉลิม, สมัภาษณ์วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560)  

ผลจากการศึกษาส่ือเดิมท่ีใชพ้บวา่ เป็นการใชส่ื้อวดีิทศัน์ซ่ึงมีการเรียบเรียงเน้ือหาน าเสนอท่ีสบัสน ใชก้ราฟิก
ท่ีเป็นทางการมากเกินไป รวมทั้งการใชบุ้คคลเป็นผูบ้รรยายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา กระบวนการท างานของการ
ผลิตข่าวและออกอากาศ ตอ้งใชเ้วลานานในการบรรยายหัวขอ้ท่ีมีเน้ือหาซ ้ ากนัท าให้เสียเวลาในการท างาน และหลาย
คร้ังท่ีมีจ านวนผูเ้ยี่ยมชมเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ท าให้ผูบ้รรยายไม่สามารถอธิบายและตอบค าถามได้อย่างทั่วถึง จาก
ขอ้จ ากดัดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของ “การสร้างสรรค์โมชัน่อินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารองค์กรของสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)” ซ่ึงประกอบดว้ยการบูรณาการส่ือ 2 ชนิดคือ อินโฟกราฟิก (Infographic) ซ่ึงเป็น
ส่ือท่ีน าขอ้มูลมาสรุปเป็นสารสนเทศในลกัษณะของกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงท่ีสามารถอธิบายขอ้มูลท่ีซบัซอ้นให้
เข้าใจง่ายในเวลาท่ีรวดเร็วและชัดเจน และโมชันกราฟิก (Motion graphic) ซ่ึงเป็นการน าเสนอภาพกราฟิกแบบ
เคล่ือนไหวเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถบอกเล่าเร่ืองราวขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงส่งผลให้การส่ือสาร
เร่ืองราวต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัคาดวา่ผูท่ี้มาเยีย่มชมท่ีชมโมชัน่อินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารองคก์ร
ดงักล่าวจะเกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท างานของฝ่ายข่าว และเกิดความประทบัใจ มีภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ร
ข่าวซ่ึงจะน าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และศึกษาความ
ตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพื่อการส่ือสารองคก์ร 

2. เพื่อสร้างสรรคโ์มชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 
3. เพ่ือประเมินคุณภาพโมชนัอินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีี ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจัย น้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช้แบบบัน ทึก แบบสัมภาษณ์  และ
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัมีดงัน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยี่ยมชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และศึกษาความ
ตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือการส่ือสารองคก์ร มีขั้นตอนดงัน้ี  

3.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยีย่มชมสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
1. จดัท า “แบบบนัทึก” เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการเยีย่มชมสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีี 

ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2560 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของผูเ้ยีย่มชม รายการท่ีเยีย่มชม จ าแนกตามปี  
3. สรุปผล และรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
4. วเิคราะห์ส่ือเดิมท่ีใชส้ าหรับการเยีย่มชมสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) คือ วดีิโอ และส่ือบุคคล 
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3.1.2 การศึกษาความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือการส่ือสารองคก์ร สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 
1. จดัท า “แบบสัมภาษณ์” เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือการส่ือสารองคก์ร 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) เก่ียวกับประวติัและพฒันาการของการด าเนินงานช่องรายการข่าว 
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเน้ือหาและรูปแบบของส่ือท่ีตอ้งการน าเสนอเพ่ือส่ือสารองคก์ร  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู ้ท่ี เก่ียวข้องคือ รองผู ้จัดการฝ่ายข่าว หัวหน้าบรรณาธิการข่าว 
ผูรั้บผิดชอบงานทางดา้นกราฟิก และผูรั้บผิดชอบส่วนประชาสมัพนัธ์ของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 

3. สรุปผล และรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะการพรรณา  
3.2 การสร้างสรรคดิ์จิทลัมีเดียเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
1. ศึกษาเน้ือหา ประวติัองคก์ร กระบวนการผลิตข่าวและออกอากาศ และรายการข่าวของสถานีวทิยโุทรทศัน์

ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
2. คดัเลือกเน้ือหาส าคญัท่ีไดจ้ากการส ารวจปัญหาและความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือส่ือสารองคก์ร  
3. จดัท าสคริปต ์(Scripts) และสตอร่ีบอร์ด (Story broad)  
4. ออกแบบตวัละครและฉากตามท่ีก าหนดไวใ้นสตอร่ีบอร์ด  
5. ก าหนดโครงสร้างสี ตวัอกัษร และเสียงท่ีใชใ้นงานสร้างสรรค ์ 
6. ผลิตโมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสารองคก์รโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe After Effects และ 

Adobe Pro Tools 
7. ตดัต่อภาพและเสียงโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 
8. ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของผลงานโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสารองค์กร โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ก่อนน าไปประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
และกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 การประเมินคุณภาพโมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3  
(ฝ่ายข่าว) 

1. จดัท า “แบบสอบถาม” (ฉบบัร่าง) เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูป้ระเมิน 
ตอนท่ี 2 การประเมินคุณภาพของโมชัน่อินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารองค์กรของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ในดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ ดา้นเทคนิค และดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์   
2. ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง (Content validity) ของ (ร่าง) แบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
3. จดัปรับ (ร่าง) แบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งของสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 
4. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน และ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1613 

5. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ส าหรับ
สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูป้ระเมิน และการประเมินคุณภาพของโมชัน่อินโฟกราฟิกในดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ 
ดา้นเทคนิค และดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

6. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพโมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อส่ือสารองค์กรของสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสี 
ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ในรูปแบบตารางและพรรณาประกอบตาราง 
 

4. ผลการวจิยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยีย่มชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และศึกษาความ

ตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพื่อการส่ือสารองคก์ร 
4.1.1 การเยีย่มชมสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยีย่มชมสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-

2560 พบวา่ ประเภทของผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของทุกปีคือ นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 50.70, 55.97, 48.62 
และ 45.28 ตามล าดบั รองลงมาของทุกปีเป็นผูเ้ยีย่มชมประเภทโรงเรียน ยกเวน้ปี พ.ศ. 2557 ท่ีเป็นประเภทองคก์รทัว่ไป 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายการข่าวของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ท่ีมีผูข้อเขา้ชม ระหวา่งปี พ.ศ. 
2557-2560 พบว่า เป็นรายการ “เร่ืองเล่าเช้าน้ี” มากท่ีสุดของทุกปี คิดเป็นร้อยละ 73.39, 54.23, 52.63 และ53.33 
ตามล าดบั 

นอกจากนั้นผูว้ิจัยยงัได้วิเคราะห์ส่ือเดิมท่ีใช้คือ วิดีโอและส่ือบุคคล พบว่า เน้ือหาของวิดีโอ ครอบคลุม
รายการข่าวของแต่ละช่องอย่างชัดเจน มีเสียงไพเราะ น่าฟัง แต่มีขอ้จ ากดัในการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีท าให้เกิดความ
สบัสนระหวา่งการติดตามชมได ้รวมทั้งกราฟิกไม่น่าสนใจ ยงัไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร และในส่วนท่ีเป็นส่ือ
บุคคลพบวา่ ผูน้ าชมสามารถอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาท่ีท าให้บางคร้ังไม่สามารถบรรยายได้
ครบตามเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งหากผูเ้ยี่ยมชมมีจ านวนมา หรือมีกลุ่มขนาดใหญ่ก็ท าให้เกิดการสูญเสียความสนใจ
ในระหวา่งการบรรยายได ้ 

4.1.2 ความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพื่อการส่ือสารองคก์ร สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 
ผลของการสัมภาษณ์ คุณสนมพร ฉิมเฉลิม รองผูจ้ดัการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พบว่า 

การพฒันา “ครอบครัวข่าว” เป็นจุดแข็งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผูช้ม
ตระหนักถึงความเป็นแบรนด์มากกว่าการเป็นสถานีข่าวท่ีน าเสนอข่าวแต่เพียงเท่านั้ นก็ยงัเป็นการส่งผ่านความ
ช่วยเหลือยามท่ีประสบภยัดัง่ครอบครัวเดียวกนั รวมทั้งมีความหลากหลายของการน าเสนอข่าว เช่น เล่าข่าวดา้นกีฬา
โดยบ๊ิกจ๊ะ หรือ รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง ซ่ึงน าเสนอโดยมีลกัษณะของการพดูคุยกนัตามประสาผูห้ญิงในเร่ืองราวต่างๆ 
อาทิ เร่ืองอาหาร หรือการดูแลสุขภาพ เป็นตน้ การสร้างแนวคิดของ “ครอบครัวเดียวกนั” และค าขวญัท่ีวา่ “เขา้ใจทุก
ข่าว เขา้ถึงทุกคน” ท าใหผู้ช้มเกิดความภกัดีต่อรายการและองคก์รได ้

ในส่วนของความตอ้งการดิจิทลัมีเดียเพ่ือการส่ือสารองค์กร สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 
พบวา่ มีความตอ้งการส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และใชเ้วลาไม่ควรเกิน 3 นาที โดยเน้ือหาของ
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ส่ือควรให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวในทุกแพลตฟอร์ม
ของสถานีวทิยไุทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) 

4.2 การสร้างสรรคดิ์จิทลัมีเดียเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)    
4.2.1 การออกแบบโมชนัอินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
ก. การออกแบบตวัละคร  
ตวัละคร หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาทในการด าเนินเร่ืองหรือแสดงพฤติกรรมท่ีก าหนด ซ่ึงในการสร้างสรรคดิ์จิทลั

มีเดียเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) มีตวัละครหลกั อาทิ นกัข่าว ช่างภาพ คนตดั
ต่อ ผูก้  ากบั และโปรดิวเซอร์ เป็นตน้ 

นกัข่าว  ช่างภาพ         คนตดัต่อ              ผูก้  ากบั  โปรดิวเซอร์ 

รูปที่ 1 ตวัละครหลกั 
 

ข. การออกแบบฉาก  
ฉาก เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้เกิดความสมจริงตามเน้ือเร่ือง การออกแบบฉากท่ีดีจะท าให้ผูช้ม

รู้จกัโลกของตวัละครไดดี้ยิง่ข้ึนโดยแต่ละฉากจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินเร่ือง ซ่ึงในการสร้างสรรคโ์มชนั
อินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) มีฉากหลกัๆ เช่น ฉากรายการข่าว 
“เร่ืองเด่นเยน็น้ี” ฉากหอ้งออกอากาศ เป็นตน้ 

          ฉากรายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี    ฉากหอ้งออกอากาศ 
รูปที่ 2 ฉากประกอบการด าเนินเร่ือง 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1615 

4.2.2 การผลิตโมชนัอินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)  
การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือส่ือสารองค์กรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ในคร้ังน้ีมี

รูปแบบ “โมชนัอินโฟกราฟิก” ซ่ึงผสมผสานกนัระหวา่งตวัอกัษร ภาพ เสียง ท่ีเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย 3 ตอนหลกั
คือ1) การเปิดเร่ือง เป็นการกล่าวถึงสงครามขอ้มูลข่าวสาร และการแข่งขนัดา้นการส่ือสารผ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย 2) 
การด าเนินเร่ือง กล่าวถึงการเติบโตและพฒันาการของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่องทีวีดิจิทลั และรายการ
ข่าว รวมทั้งใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ และ 3) การปิดเร่ือง จะเป็นช่องทางการติดตาม
ข่าวสารของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ผา่น Application, Fan page Facebook,  Instagram, 
YouTube, Twitter และ LINE CH3THAILAND 

รูปที่ 3 ตวัอยา่งผลงานส่ือสร้างสรรค ์
 

4.3 การประเมินคุณภาพดิจิทลัมีเดียเพื่อส่ือสารองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีี ช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)   
4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลการประเมินคุณภาพของส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นกราฟิก และดา้นเทคนิค จ านวน 4 ท่านพบวา่ 

ในภาพรวมส่ือท่ีสร้างสรรคมี์คุณภาพระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดในดา้นการออกแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และดา้นเทคนิค (ค่าเฉล่ีย 4.55) ส่วนดา้นเน้ือหา (ค่าเฉล่ีย 4.45) และดา้นการ
น าไปใชป้ระโยชน์  (ค่าเฉล่ีย 4.31) พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  

4.3.2 ผลการประเมินคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการประเมินคุณภาพของส่ือโดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษาของรัฐและเอกชน จ านวน 20 คนพบวา่ ใน

ภาพรวมส่ือท่ีสร้างสรรคมี์คุณภาพระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้นท่ีสอบถามดงัน้ี ดา้นเทคนิค (ค่าเฉล่ีย 4.64) ดา้นเน้ือหา (ค่าเฉล่ีย 4.60) ส่วนดา้นการออกแบบ และดา้นการ
น าไปใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั  
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5. การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัการเยี่ยมชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่า 

ประเภทของผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของทุกปีคือ “มหาวิทยาลยั” ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลของการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายหน่ึงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ว่า จะพฒันาการ
ท างานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใช้บุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ และพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางดา้นส่ือมวลชนให้กบัสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร จึงท าให้
ฝ่ายบริหารองคก์รตระหนกัถึงคุณค่าของการส่ือสารกบัสาธารณชนอนัเป็นหัวใจส าคญัและหันมาให้ความส าคญัแก่
การน าเสนอองคก์รอยา่งมีทิศทางโดยการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดี รวมถึงการสร้างการยอมรับและดึงดูดความ
สนใจจากสาธารณกลุ่มต่างๆ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององคก์ร (สนมพร ฉิมเฉลิม, สัมภาษณ์วนัท่ี 16 สิงหาคม 
2560) และผลจาการวิจยัท่ีพบว่า รายการข่าวของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ท่ีมีผูข้อเขา้ชม ระหว่างปี พ.ศ. 
2557-2560 มากท่ีสุดของทุกปีคือ รายการ “เร่ืองเล่าเชา้น้ี” ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากนโยบายของฝ่ายข่าว สถานีวทิยโุทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีผลิตรายการข่าวภายใตแ้บรนด์ท่ีช่ือว่า “ครอบครัวข่าว” ซ่ึงจะมีรายการข่าวท่ี
หลากหลาย ซ่ึง “เร่ืองเล่าเชา้น้ี” เป็นรายการข่าวทั่วไปท่ีน าเสนอครอบคลุมทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม หรือแมก้ระทัง่กีฬา ดว้ยรูปแบบรายการ “เล่าข่าว” ท่ีพิธีกรจะมีความเป็นกนัเองกบัผูช้ม จึงท าให้เป็น
สาเหตุของการไดรั้บความนิยมจากผูช้มใหค้วามสนใจและติดตามเป็นจ านวนมาก  

ในส่วนของการประเมินคุณภาพของส่ือท่ีสร้างสรรค์โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีพบวา่ ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากการออกแบบท่ีบูรณาการแนวคิดอินโฟกราฟิกเขา้ไปใชใ้นการออกแบบ
เป็นหลกั ซ่ึงการน าเสนอดว้ยอินโฟกราฟิกเป็นการแปลงขอ้ความให้เป็นภาพโดยการก าหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีเขา้ใจ
ง่ายและการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรเพ่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว (Wang, 2012) ท าให้เกิดประโยชน์ในการส่ือสารหลายประการ อาทิ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากใชภ้าพกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองซ่ึงจะช่วยสร้างความน่าสนใจไดม้ากข้ึน รวมทั้งยงัช่วยให้จดจ าขอ้มูลไดดี้กวา่ 
เน่ืองจากผูส้ร้างสรรค์มีการคดัเลือกขอ้มูล และเลือกใชค้  าท่ีมีความหมาย กระชับ เพ่ือให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจและ
จดจ าได้อย่างรวดเร็ว (ธัญธัช นันท์ชนก, 2559) ในขณะท่ีผลการประเมินคุณภาพของส่ือท่ีสร้างสรรค์โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพบว่า ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) ทั้ งน้ีคง
เน่ืองมาจากการจดักระท าเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ โดยมีการน าเสนอเป็น 3 ตอนคือ ตอนเปิดเร่ือง เป็นภาพรวมของส่ือ
ในโลกสงครามแห่งขอ้มูลข่าวสาร ตอนด าเนินเร่ือง เป็นการน าเสนอ วิวฒันาการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 กระบวนการผลิตข่าว และกระบวนการออกอากาศ และตอนปิดเร่ือง น าเสนอช่องทางการติดตามข่าวทุก
แพลตฟอร์มของสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึงมีลกัษณะของการออกแบบสารท่ีดี นั่นคือ การน าเอาแก่น เน้ือแท ้
ขอ้ความ เร่ืองราวมาท าการออกแบบ โดยการวางแผนเพ่ือถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของขอ้ความ เร่ืองราวหรือ
แก่นนั้นออกมาเป็นผลงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือแสดงให้ผูช้มสามารถมองเห็น รับรู้ และเขา้ใจในผลงาน
ร่วมกนัได ้ตามลกัษณะของการออกแบบสารท่ีดีตามท่ี กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์(2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบสาร
ท่ีดีควรให้ความส าคญักบัการน าเสนอประเด็นสาระท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร จดัท าประเด็นสาระส าคญัท่ี
จะน าเสนอให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถรับรู้และเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน และน าเสนอใหค้รอบคลุมรอบดา้น รวมทั้งมีการ
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อธิบายและขยายความในเร่ืองท่ียากต่อการเขา้ใจให้เป็นเร่ืองท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พูลศรี เวศยอุ์ฬาร 
(2548) และพนัทิพา อมรฤทธ์ิ (2559) ท่ีกล่าววา่นกัออกแบบสารจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะของการวเิคราะห์เน้ือหาเพ่ือดึง
ประเด็นท่ีส าคญัออกมาน าเสนอต่อผูรั้บสาร รวมทั้ งตอ้งมีความสามารถในการจัดกระท าเน้ือหาท่ีมีความยากและ
ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย รวมทั้ งต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีก าหนดไวด้้วย 
นอกจากนั้นยงัพบวา่ผลของการประเมินคุณภาพของส่ือท่ีสร้างสรรคข้ึ์นโดยกลุ่มเป้าหมายท่ีพบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของพรปภสัสร ปริญชาญกล และคนอ่ืนๆ (2560) ท่ีพบว่าผลการประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจของส่ือวดีิโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคมเร่ือง กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์
ประเภทบนัเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั ดา้นเน้ือหาและดา้นส่ืออยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ การใชโ้มชัน่อินโฟกราฟิก ท าให้ผูดู้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ช่วยเพ่ิมพูนศกัยภาพของการรับขอ้มูลและเน้ือหา 
ตลอดจนสามารถสร้างการจดจ าได้ง่ายและรวดเร็วอันเน่ืองมาจากกระบวนการออกแบบเน้ือหาและกราฟิกท่ี
สอดคลอ้งกนั รวมทั้งการผลิตผลงานออกมาในลกัษณะภาพเคล่ือนไหวจึงท าให้สามารถสร้างการจดจ าและกระตุน้
ความสนใจใหก้บัผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6. บทสรุป 

ผลการวิจยัการเยี่ยมชมสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) พบวา่ เป็นผูเ้ยี่ยมชมจากมหาวิทยาลยั 
มากท่ีสุดของทุกปี โดยรายการข่าวท่ีมีผูข้อเขา้ชมมากท่ีสุดทุกปีคือ รายการ “เร่ืองเล่าเชา้น้ี”  และส่ือท่ีใชป้ระกอบการ
เยี่ยมชมเป็นวิดีโอและส่ือบุคคล ซ่ึงพบวา่เน้ือหาของวิดีโอมีความครอบคลุมรายการข่าวของแต่ละช่องอยา่งชดัเจน มี
เสียงไพเราะ น่าฟัง แต่มีขอ้จ ากัดในการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีท าให้เกิดความสับสนระหว่างการติดตามชมได้ รวมทั้ ง
กราฟิกไม่น่าสนใจ ยงัไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร และในส่วนท่ีเป็นส่ือบุคคลพบว่า ผูน้ าชมสามารถอธิบาย
เร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาท่ีท าใหบ้างคร้ังไม่สามารถบรรยายไดค้รบตามเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งหาก
ผูเ้ยี่ยมชมมีจ านวนมา หรือมีกลุ่มขนาดใหญ่ก็ท าให้เกิดการสูญเสียความสนใจในระหวา่งการบรรยายได ้ส่วนผลของ
ความตอ้งการพบวา่ มีความตอ้งการส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และใชเ้วลาไม่ควรเกิน 3 นาที 
โดยเน้ือหาของส่ือควรให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตข่าวและการออกอากาศ รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวใน
ทุกแพลตฟอร์มของสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) และผลการประเมินคุณภาพของส่ือท่ีสร้างสรรค์โดย
ผูเ้ช่ียวชาญพบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือดา้นการออกแบบ และดา้นเทคนิค ส่วนผลการประเมินของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
นกัศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นท่ีสอบถามคือดา้นเทคนิค ดา้นเน้ือหา ดา้น
การออกแบบ และดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั  

6.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 
1. สถานีวทิยไุทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) สามารถน าส่ือท่ีสร้างสรรคไ์ปใชป้ระกอบการน าเสนอและให้ความรู้

เก่ียวกบัการด าเนินงานข่าวใหก้บัผูเ้ยีย่มชมได ้
2. สถานีวทิยไุทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ควรมีการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ยีย่มชนเพ่ิมเติมในเร่ืองความตอ้งการในการ

รับชมในขณะศึกษาดูงาน เพ่ือสถานีฯ จะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นพ้ืนฐานส าหรับการน าเสนอเน้ือหาใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้ยีย่มชมต่อไป 
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6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ผูท่ี้สนใจงานข่าวของสถานีวิทยไุทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) สามารถต่อยอดโดยการสร้างสรรคส่ื์อน าเสนอ

โดยเพ่ิมการเน้ือหาใหค้รอบคลุมถึง “ครอบครัวข่าว” ท่ีน าเสนอฝ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ช่อง 3 หรือช่อง HD33, SD คือ
ช่อง 28 และช่อง Family 13 เพ่ือการส่ือสารภาพลกัษณ์ของสถานีข่าวอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

2. ส าหรับผูส้นใจสร้างสรรคง์านโมชัน่กราฟิก ควรศึกษาและฝึกฝนทกัษะโปรแกรม Adobe Illustrator และ
Adobe after effect ให้เช่ียวชาญ เพ่ือสามารถสร้างการเคล่ือนไหวให้ถูกตอ้ง สมจริง เพ่ือท าให้ช้ินงานมีความน่าสนใจ
มากยิง่ข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัตระหนกัถึงพระคุณของบุคคลหลายท่านดว้ยกนั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมี
ส่วนในการสนบัสนุนในการจดัท ารายงานวจิยัฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลงได ้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ แสงเดือนฉาย อาจารย ์ฉตัรปกรณ์ ประเสริฐสงัข ์นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ท่ีสละเวลาอนั
ดีค่าใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนใหค้วามคิดเห็น แกไ้ขขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะ ต่างๆ จนเกิดเป็นงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ ขอขอบคุณสถานีวทิยไุทยทีวสีีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว) ท่ีอ านวยความช่วยเหลือดา้นขอ้มูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8. เอกสารอ้างองิ 
กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์ (2553). การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการน าเสนอ. แหล่งท่ีมา  

https://www.thairath.co.th/content/89304. [2 พฤศจิกายน 2558]. 
ธญัธชั นนัทช์นก. (2559). INFOGRAPHIC Design. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: วติต้ีกรุ๊ป. 
พรปภสัสร ปริญชาญกล และคนอ่ืนๆ. (2560). “การพฒันาส่ือวดีิโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมัพนัธ์บนเครือข่ายสงัคม 

เร่ือง กระบวนการผลิตรายการโทรทศันป์ระเภทบนัเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั” นิเทศสยาม
ปริทัศน์.16(21), 11-20. 

พนัทิพา อมรฤทธ์ิ. (2559). รูปแบบการพฒันาทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดตามแนวคิดการใหเ้หตุผลโดยใชก้รณี.  
นิสิตนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต. วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พนัทิพา อมรฤทธ์ิ. (2559). เป็นฐานและปัญญารวมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง 
นิสิตนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต. วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พลูศรี เวศยอ์ุฬาร. (2548). การออกแบบสาร. วารสารวงการครู. 2(6), 98-101. 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ. (2559). การส่ือสารองค์กร: แนวคิดการสร้างช่ือเสียงอย่างยัง่ยืน (Corporate Communication: 

Strategic Concepts for Sustainability Reputation. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สนมพร ฉิมเฉลิม. (2560) “การบริหารจดัการรายการข่าวสถานีวทิยไุทยทีวสีีช่อง 3” สมัภาษณ์วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560. 
Wang, Kai. (2012). Infographic & Data Visualizations. London: Design Media Publishing Ltd. 


