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บทคัดยอ  

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาข้ันตอนและผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ใชสําหรับผลิตรายการขาวตางประเทศ 

รายการ What a world และรายการ What a human 2) ประเมินการยอมรับสื่อมัลติมีเดียที่ใชสําหรับรายการขาว

ตางประเทศ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) สื่อมัลติมีเดีย โลโกรายการ ไตเติ้ลรายาการและวอลเปเปอรซีจี 2) แบบ

ประเมินการยอมรับสื่อมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือพนักงานฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 

3 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย

พบวา 1) การผลิตสื่อมัลติมีเดียรายการขาวมีสวนสําคัญสําหรับรายการ ประกอบดวย โลโกรายการ ไตเติ้ลรายการและ     

วอลเปเปอรซีจี  2) การประเมินการยอมรับสื่อมัลติมีเดีย โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานลักษณะการออกแบบโลโก 

อยู ในระดับมากที่ สุด (x�=4.73,S.D.=0.43)  2) ดานลักษณะการออกแบบออกแบบไตเติ้ล  อยู ในระดับมากที่ สุด  

(x�=4.66,S.D.=0.47) 3) ดานลักษณะการออกแบบวอลเปเปอรซีจี อยูในระดับมากที่สุดx�=4.67,S.D.=0.46) ซึ่งมีคาระดับ

การยอมรับรวมทั้ ง 3 ดาน อยู ในระดับมากที่สุด (x�=4.69,S.D.=0.45) จากการประเมินการยอมรับ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถาม ยอมรับโลโกรายการ What a world และรายการ What a human ยอมรับไตเติ้ลรายการและวอลเปเปอรซีจี

รายการ What a world แบบที่ 2 และยอมรับไตเติ้ลรายการและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a human แบบที่ 2 

คําสําคัญ: การยอมรับ  สื่อมัลติมีเดีย รายการขาว   

Abstract 

 This study research aimed to 1) Study education and multimedia production process used for 

producing news items and items What a world What a human 2) evaluation of the media used for 

international news. The instrument used in the research are 1) multimedia logo, title and wallpaper CG 2) 

an assessment of the media. The sample used in this research. The staff of the Radio and Television 

News Channel 3 Thailand by selecting a specific number of 30 statistical methods used to analyze the 

mean and standard deviation. The study found that 1) the production of multimedia news item is 

important for the list contains the logo, title and wallpaper CG 2) assessing the media. Divided into three 

areas, 1) The design characteristics logo  In most (�̅�𝑥 = 4.73, SD = 0. 43). 2) The design characteristics title 

in most (�̅�𝑥 = 4.66, SD = 0.47). 3) The design characteristics Wallpaper CG. In most (�̅�𝑥 = 4.67, SD = 0.46), 
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which is an acceptable level, including the 3 sides  (�̅�𝑥 = 4.69, SD = 0.45). The acceptance assessment  

found that. The respondents accept a list of What a world  and list of What a human logo. theaccept a 

list of What a world title and wallpaper CG of Type 2, and the title of the item and wallpaper CG What a 

human type 2, and accept the title list, and list What CG wallpapers in a human that type 2 

Keywords: acceptance, multimedia, news items. 

1. ที่มาและความสําคัญ 

การเขาถึงรับรูขาวสารทางโทรทัศนเปรียบเสมือนกระจกสะทอนความเปนจริงที่เกิดข้ึนในสังคม  สื่อไมไดมีหนาที่เพียง

การเปนสื่อมวลชนและนําเสนอขาวเพียงอยางเดียว แตเปนสื่อที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมดวย  การนําเสนอขาวที่เปน

ประโยชนหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเปนอยู ปจจุบันสถานีโทรทัศนเพิ่มจํานวนมากข้ึนทําใหผูรับขาวสารตามที่ตนเอง

สนใจและมีทางเลือกมากยิ่งข้ึน ดานผูผลิตรายการจึงตองหาวิธีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการสรางสรรครายการ เพื่อดึงดูดผูรับ

ขาวสาร  

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 ผลิตรายการขาวหลากหลายรูปแบบในการสรางสารสงถึงผูรับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

รายการอยูตลอดเวลา โดยดานกราฟกโทรทัศนในรายการขาว ที่อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ เหตุการณสําคัญหรือ

เทศกาลตาง ๆ เปนการสื่อสารออกมาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้ง ตัวอักษร ขอความ ภาพวาด สี และลักษณะการเคลื่อนไหว

ของตัวกราฟก เพื่อสรางสรรครายการใหดึงดูดผู รับขาวสาร จากรูปแบบสื่อมัลติมีเดียรายการในแบบเดิม จึงตองมีการ

ปรับเปลี่ยนสื่อมัลติมีเดียใหทันกับสถาณการณปจจุบัน ใหมีความทันสมัย นาสนใจ ดึงดูดผูรับขาวสารมากยิ่งข้ึน  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบสื่อมัลตมิีเดียสําหรับการผลิตรายการขาว ในชวงรายการขาวตางประเทศ รายการ 

What a world และรายการ What a human เพื่อใหผูรับขาวสารมีความรูสึกลดความตึงเครียดจากขาวสารประเภทอ่ืนและ

ดึงดูดความสนใจจากผูรับขาวสารมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

        2.1 เพื่อศึกษาข้ันตอนและผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ใชสําหรับผลิตรายการขาวตางประเทศ 

        2.2 เพื่อประเมินการยอมรับสื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาวตางประเทศ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อมัลติมีเดีย มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูล ขาวสารหลายชนิดโดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่ง

ประกอบดวยขอความฐานขอมูลตัวเลขกราฟกภาพเสียงและ วีดีทัศน (สุภาวดีและศิริรัตน, 2559) 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการขาวโทรทัศน การผลิตรายการหลาย ๆ ประเภทจะถายทํากันในหองจัดรายการ

โดยมีการวางแผนและเตรียมงานมาเปนอยางดีกอนการถายทําทุกคร้ัง โดยทั่วไปการผลิตรายการประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน 

1) ข้ันวางแผนกอนการผลิตรายการ 2) ข้ันเตรียมการผลิตรายการ 3) ข้ันการผลิตรายการ 4) ข้ันหลังการผลิตรายการ (อรทัย, 

2528) 

 3.3 แนวคิดเก่ียวกับกราฟกในรายการโทรทัศน กราฟกในงานโทรทัศน ก็คือสัญญะ หรือกลุมของสัญญะที่ถูกนํามาจัด

วางในการสื่อความหมาย กราฟกในสื่อโทรทัศนนั้นนอกจากการหนาที่ในทาํการใหขอมูลแลวยังมีการทําหนาที่ในดานอ่ืน ๆ ใน

การสื่อสารความหมาย (ชินกฤต, 2550) 

 3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 



 

 

 กุลธิดา และคณะ (2560) ไดศึกษา การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟกแบบมีปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคม เร่ือง 

กระบวนการทํางานขาวโทรทัศนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา จากผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ภาพรวม

อยูในระดับดี คือ ดานเนื้อหา ดานสื่อการนําเสนอ และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด 

 ณัฐวุฒิ (2561) ไดศึกษา กระบวนการสรางสรรคครายการโทรทัศนประเภทรายการเด็ก รายการ “แอนิเมชันคลับ

แซด” ผลการศึกษาพบวา กระบวนการผลิตรายการแอนิเมชันคลับแซด มีลักษณะดังนี้  1. กระบวนการ วางแผนกอนการ

ผลิตรายการ 2. กระบวนการเตรียมการผลิตรายการ 3. กระบวนการผลิตรายการ 4. กระบวนการหลังการผลิตรายการ 

ลักษณะกราฟกที่ใชในการสื่อสาร มีดังนี้ กราฟกที่ถูกใชเปนการสื่อสารในรูปแบบของ ตัวอักษร ขอความ ชุดขอความ 

ภาพวาด สี และลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวกราฟกโดยใชเทคนิคของสตอปโมชัน (Stop Motion) และอินโฟกราฟก 

(Infographic) ถูกนําเสนอโดยผสมผสานกันในหลายลักษณะเพื่อการสื่อความหมายตัวเนื้อหา หลักของรายการ และกราฟกที่

ใชในการผลิตรายการเด็กจะมีการใชสีสันมากกวารายการทั่วไป เพื่อใชในการดึงดูดความสนใจของผูรับสารที่เปนเด็ก 

 ขวัญใจ  และคณะ (2555) ไดศึกษาวิจัย การออกแบบตราสัญลักษณบรรจุภัณฑงานประดิษฐจากดินไทย ของกลุมงาน

ประดิษฐจากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานรูปแบบของตรา

สัญลักษณบรรจุภัณฑงานประดิษฐจากดินไทย ของกลุมงานประดิษฐจากดินไทยจังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางใชแบบฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปน

พนักงานและนักศึกษาฝกงานฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 30 คน 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหรูปแบบการสรางสรรครายการ โดยทําการวิเคราะหจากแนวคิด รูปแบบรายการเดิม 

และนําสรางสรรคเปนรูปแบบใหม  

  4.2.1 รายการ What a world เนื้อหาที่นําเสนอในชวง What A World! เนนเร่ืองราวเเปลกเเหวกเเนวที่ไมเคย

พบเห็นมากอนในโลก หรือเปนเร่ืองแปลกใหมบนโลกหรืออะไรที่เปนที่สุดของโลกใบนี้ มีหลากหลายเเขนงดวยกัน 

  4.2.2 รายการ What a human เนนนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลสําคัญ บุคคลที่เปนเเรงบันดาลใจใหทุกคนได 

ซึ่งมาจากหลากหลายวงการ ตั้งเเตระดับเจาของรางวัลโนเบล บุคคลสําคัญของโลก นักรอง นกัแสดง ศิลปน เปนตน หรือจะ

เปนเร่ืองราวของแมบุคคลธรรมดาเเตมีเร่ืองราวสวนบุคคลที่นาชื่นชมเเละควรทําตามเปนเเบบอยาง 



 

 

 4.3 การจัดทํา Story board ทําการเรียบเรียงเนื้อเร่ือง โดยการวางโครงเร่ือง ประกอบไปดวยรูปภาพ และเอฟเฟค 

ลักษณะทิศทางการเคลื่อนไหว การกําหนดเวลา 

 

รูปที่ 2 สตอร่ีบอรด ไตเติ้ลรายการขาว What A World EP.2 ฉากที ่1-6 

 4.4 การจัดทําสื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาวตางประเทศ โดยแบงเปน 2 รายการ ไดแก 

  4.4.1 การสรางโลโกรายการขาวตางประเทศ ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator  

   ออกแบบใหเนนตัวอักษรชื่อรายการ มองเห็นใหชัดเจน แตยังคงใหอยูในรูปแบบของรายการ 

  4.4.2 การสรางไตเติ้ลรายการและวอลเปเปอรซีจี ดวยโปรแกรม Adobe After Effect 

 4.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยนี้ใชสื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาวตางประเทศและแบบสอบถามการ

ยอมรับในการวิจัย โดยรายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนง แผนก/ฝาย 

  สวนที่ 2 ปจจัยดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาว 

  สวนที่ 3 การยอมรับสื่อมัลติมีเดียรายการโทรทัศน แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก โลโกรายการ  และไตเติ้ล

รายการ วอลเปเปอร ซีจี 

5. ผลและวิจารณ 

 5.1 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาวตางประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 โดยแบงเปน 

โลโกรายการ ไตเติ้ลรายการและวอลเปเปอรซีจี  

 

รูปที่ 3 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาว รายการขาว What A World EP.2 

 จากรูปที่ 3 ออกแบบโลโกเนนตวัอักษรที่ชัดเจน อานงาย ไตเติ้ลออกแบบสีสัน และฉากที่แปลกแหวกแนวตามรูปแบบ

รายการ 

 

รูปที่ 4  ผลการพัฒนาสื่อมัลติมเีดียสําหรับรายการขาว รายการขาว What a human EP.2 



 

 

 จากรูปที่ 4 ออกแบบโลโก เนนตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย ใชสสีันสดใส ไตเติ้ลออกแบบใหเลาเร่ืองราวของผูคน 

 5.2 ผลการประเมินการยอมรับสื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาว กรณีศึกษา: รายการขาวตางประเทศ สถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานและนักศึกษาฝกงานฝายขาว จํานวน 30 คน โดยการ

ประเมินแบงออกเปน 2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยความพึงพอใจดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาว 2) ปจจัยการ

ยอมรับสื่อมัลติมีเดียรายการขาว แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก โลโกรายการ  และไตเติ้ลรายการ วอลเปเปอร ซีจี 

  5.2.1 สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามประเมินการยอมรับ

สื่อมัลติมีเดียสําหรับผลิตรายการขาว จํานวนทั้งหมด 30 คน 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 22 73.30 

หญิง 8 26.70 

ชวงอายุ 

20 - 30 ป 11 36.70 

31 - 40 ป 17 56.70 

41 - 50 ป 2 6.60 

สถานภาพ   

นักศึกษาฝกงาน 2 6.70 

พนักงาน 28 93.30 

ตําแหนง 

นักศึกษาฝกงาน 2 6.70 

พนักงานทั่วไป 11 36.70 

พนักงานชั่วคราว (Freelance) 1 3.30 

เจาหนาทีช่ํานาญการ 5 16.70 

เจาหนาที่อาวโุส 1 3.30 

Producer 4 13.30 

ประสานงานขาว 5 16.70 

หัวหนาแผนก/ผูจัดการ 1 3.30 

แผนก/ฝาย 

กราฟกขาว 10 33.30 

แผนกตัดตอขาว 7 23.30 

ผลิตรายการ 13 43.40 

 จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบถามสวนใหญ เพศชาย 22 คน คิดเปนรอยละ 73.30 และเพศหญิง 8 คน คิดเปนรอยละ 

26.70 อยูในชวง อายุ 31-40 ป 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมา อายุ 20-30 ป 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 มี

สถานภาพเปน เปนพนักงาน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.30 รองลงมา นักศึกษาฝกงาน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 ตําแหนง



 

 

เปน พนักงานทั่วไป 11 คิดเปนรอยละ 36.70 รองลงมาเปนเจาหนาที่ชํานาญการ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.70 และ 

ประสานงานขาว 5 คน คิดเปนรอยละ 16.70 จําแนกตามแผนกกราฟกขาว 10 คน คิดเปนรอยละ 33.30 แผนกตัดตอขาว 7 

คน คิดเปนรอยละ 23.30 ฝายผลิตรายการ 13 คน คิดเปนรอยละ 43.40 

  5.2.2 สวนที่ 2 ปจจัยความพึงพอใจดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาว  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจลักษณะการออกแบบโลโกรายการ 

ลักษณะการออกแบบโลโกรายการ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1) ชื่อรายการโดดเดน ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ 4.87 0.35 มากที่สุด 

2) ตัวอักษรอานงาย 4.90 0.31 มากที่สุด 

3) ออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย  4.47 0.63 มาก 

4) สีสันที่สะดุดตา  4.87 0.35 มากที่สุด 

5) การจัดวางองคประกอบในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.83 0.38 มากที่สุด 

6) ความคิดสรางสรรค 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.73 0.43 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบโลโก พบวา ความพึงพอใจดานลักษณะการออกแบบ   

โลโกรายการมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มากที่สุด (x�=4.73, S.D.=0.43)  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะการออกแบบ พบวา 

ลักษณะตัวอักษรอานงายอยูในระดับมากที่สุด(x�=4.90, S.D.=0.31) รองลงมาชื่อรายการโดดเดน ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ

และสีสันที่สะดุดตา อยูในระดับ มากที่สุด (x�=4.87, S.D.=0.35) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญใจและคณะ (2555) ได

ทําวิจัยเร่ือง “การออกแบบตราสัญลักษณบรรจุภัณฑงานประดิษฐจากดินไทย ของกลุมงานประดิษฐจากดินไทย จ.นนทบุรี”  

พบวา ดานรูปแบบของตราสัญลักษณบรรจุภัณฑงานประดิษฐจากดินไทย ของกลุมงานประดิษฐจากดินไทย จ. นนทบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยตราสัญลักษณมีความสวยงาม โดดเดนสงผลตอความพึงพอใจมากที่สุด  

ตารางที่ 3 ผลความพงึพอใจดานการออกแบบไตเติ้ลสําหรับรายการขาว 

ลักษณะการออกแบบไตเติ้ลรายการ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1) ออกแบบเหมาะสมกับรูปแบบรายการ 4.93 0.25 มากที่สุด 

2) รูปแบบแปลกใหม ทันสมัย 4.52 0.63 มากที่สุด 

3) สีสันโดด ไมฉูดฉาด เหมาะกับรายการโทรทัศน 4.73 0.45 มาก 

4) ความเหมาะสมของฉากและภาพประกอบ 4.73 0.45 มากที่สุด 

5) ความคิดสรางสรรค 4.40 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.47 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบไตเติ้ลรายการ พบวา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ 

มากที่สุด (x�=4.66, S.D.=0.47)  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะการออกแบบ พบวาความพึงพอใจในลักษณะการออกแบบ

เหมาะสมกับรูปแบบรายการอยูในระดับมากที่สุด(x�=4.93, S.D.=0.25) รองลงมาสีสันโดด ไมฉูดฉาด เหมาะกับรายการ

โทรทัศนและความเหมาะสมของฉากและภาพประกอบอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.73, S.D.=0.45) โดยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พงษพิพัฒน (2560) ไดทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโมชันกราฟกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ



 

 

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานการออกแบบสื่อ อยูในระดับดีมาก 

โดยคุณภาพดานการสรางการเคลื่อนไหวสงผลตอความพึงพอมากที่สุด  

ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจดานการออกแบบวอลปเปอรซีจีสําหรับรายการขาว 

ลักษณะการออกแบบวอลปเปอรซีจีรายการ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1) ออกแบบเหมาะสมกับรูปแบบรายการ 4.93 0.25 มากที่สุด 

2) ออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย  4.50 0.57 มากที่สุด 

3) สีสันโดดเดน สะดุดตา  4.73 0.45 มากที่สุด 

4) การจัดวางองคประกอบในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.73 0.45 มากที่สุด 

5) ความคิดสรางสรรค 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.67 0.46 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบวอลปเปอรซีจีรายการ พบวาความพึงพอใจดาน

ลักษณะการออกแบบวอลปเปอรซีจีรายการ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มากที่สุด (x�=4.67, S.D.=0.46)  และเมื่อพิจารณา

ตามลักษณะการออกแบบ พบวา ความพึงพอใจตอลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับรูปแบบรายการ อยูในระดับ มากที่สุด 

(x�=4.93, S.D.=0.25) รองลงมาสีสันโดด ไมฉูดฉาด เหมาะกับรายการโทรทัศนและความเหมาะสมของฉากและภาพประกอบ 

อยูในระดับ มากที่สุด (x�=4.73, S.D.=0.45) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย (2561) ไดทําวิจัยเร่ือง “การผลิตสื่อโม

ชันกราฟกเพื่อสงเสริมความรูและทัศนคติตอการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง” พบวา ความพึงพอใจดานการออกแบบสื่อ อยู

ในระดับดีมาก โดยรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ใชในสื่อมีความเหมาะสม เสียงบรรยายมีความเหมะสมชัดเจนออกเสียงได

อยางชัดถอยชัดคํา และสื่อโมชั่นกราฟกชวยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาการศึกษาเร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง สงผลตอ

ความพึงพอใจสื่อโมชั่นกราฟกมากที่สุด 

  5.2.2 สวนที่ 3 ปจจัยการยอมรับสื่อมัลติมีเดียรายการขาวตางประเทศรายการ What a world และ รายการ 

What a human 

 

รูปที่ 5 โลโกรายการ 

   จากผลการประเมินการยอมรับโลโกรายการขาวตางประเทศ What a world และ รายการ What a human 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 30 คน ยอมรับโลโกรายการ What a world 29 คน คิดเปนรอยละ 96.70 ไมยอมรับ 1 คน คิด

เปนรอยละ 3.30 และ ยอมรับโลโกรายการ What a human 30 คน คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 5 การยอมรับ Title และ Wallpaper CG รายการขาวตางประเทศ What a world และ รายการ What a human 

การยอมรับสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาว 

 

อัตรารอยละการยอมรับ 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 ไมยอมรับ 

1) ไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a world 6.70 73.30 20 0 

2) ไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a human 10 76.70 13.30 0 

  จากผลการประเมินการยอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a world และ รายการ What a human 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 30 คน 1) การยอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a world แบบที่ 2 มากที่สุด 22 

คน คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมายอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a world แบบที่ 3 6 คน คิดเปนรอยละ 

20 และยอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ What a world แบบที่ 1 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 2) การยอมรับไตเติ้ล

และวอลเปเปอรซีจีรายการ What a human แบบที่ 2 มากที่สุด 23 คน คิดเปนรอยละ 76.70 รองลงมายอมรับไตเติ้ลและ

วอลเปเปอรซีจีรายการ What a human แบบที่ 3 4 คน คิดเปนรอยละ 13.30 และยอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีรายการ 

What a human แบบที่ 1 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

6. สรุปผล  

 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดานประชากรศาสตร พบวา เปนเพศชาย อยูระหวาง 31-40 ป เปนพนักงาน 

ตําแหนงพนักงานทั่วไป แผนกผลิตรายการ  

 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย พบวา  

  1) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับโลโกรายการมากที่สุด คือการออกแบบใหตัวอักษรอานงาย รองลงมาชื่อรายการ

โดดเดน ชัดเจน ดึงดูดความสนใจและสีสันที่สะดุดตา 

  2) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับไตเติ้ลรายการมากที่สุด คือการออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการ รองลงมา

สีสันโดด ไมฉูดฉาด เหมาะกับรายการโทรทัศนและความเหมาะสมของฉากและภาพประกอบ 

  3) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับวอลเปเปอรซีจีรายการ คือการออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบรายการ รองลงมา

สีสันโดดเดน สะดุดตาและการจัดวางองคประกอบในภาพรวมมีความเหมาะสม 

 ผลจากการวิเคราะหการยอมรับสื่อมัลติมีเดียสําหรับรายการขาวตางประเทศ รายการ What a world 1) โลโก

รายการ What a world รอยละ 96.7 ของกลุมตัวอยาง ยอมรับโลโกรายการ What a world 2) ไตเติ้ลรายการและวอลเป

เปอรซีจีรายการ What a world รอยละ 73.3 ของกลุมตัวอยาง ยอมรับไตเติ้ลและวอลเปเปอรซีจีแบบที่ 2 และรายการ 

What a human 1) โลโกรายการ What a human รอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง ยอมรับโลโกรายการ 2) ไตเติ้ลรายการ

และวอลเปเปอร ซีจีรายการ What a human รอยละ 76.7ของกลุมตัวอยาง ยอมรับ Title และ Wallpaper CG แบบที่ 2 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คณาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ไดใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัย และขอขอบคุณ

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนและสนับสนุนการทํางานวิจัยในคร้ังนี้ 

8. เอกสารอางอิง 

กมลทิพย รุงประเสริฐ. 2561. การผลิตสื่อโมชันกราฟกเพ่ือสงเสริมความรูและทัศนคติตอการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง. 

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 



 

 

กุลธิดา ธรรมวิภัชน  สุรสิทธิ์ ดวงรัตนใต  ณัฏฐพล มหัทธนโชติวานิช  ณัฐกฤตา พูนพยงค และฤทัยรัตน เจษฎาภัทรกุล. 

2560. การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟกแบบมีปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคม เร่ือง กระบวนการทํางานขาว

โทรทัศนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน). นิเทศสยามปริทัศน ปที่ 17. ฉบับที่ 22. 26-36. 

ขวัญใจ สุขกอน  น้ําฝน ลูกคา  และบัญนษร สันฐาน. 2555. การออกแบบตราสัญลักษณบรรจุภัณฑงานประดิษฐจากดิน

ไทย ของกลุมงานประดิษฐจากดินไทย จังหวัดนนทบุรี. รายงานวิจัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพฯ.  

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล. 2550. การสื่อความหมายเชิงสัญรูปของการสื่อสารเชิงกราฟกสําหรับงานโทรทัศนเฉพาะเร่ือง. 

วิทยานพินธปริญญามหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั. 

ณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง. 2560. กระบวนการสรางสรรคครายการโทรทัศนประเภทรายการเด็ก รายการ “แอนิเมชันคลับ

แซด”. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day คร้ังที่ 2. 1352-1366. 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ. 2554. ความรูเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ คุรุสภา

ลาดพราว. 

พงษพิพัฒน สายทอง. 2560. การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

10(2), 1330-1341. 

สุภาวดี แซอุย ศิริรัตน ดีสอน. 2559. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เร่ือง ระบบคอมพิวเตอรสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา. 

อรทัย ศรีสันติสุข. 2528. บทบาทหนาที่ของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน, เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

วิทยุโทรทัศน. หนวยที่ 1-7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

 


