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การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
The Video Infographic Design Entitled “Television
Production Process of Variety Program,
Amarin Television Company Limited”
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์* พิมพ์มาดา โกจิราพันธ์** และกนกวรรณ เดียงสระน้อย***
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบและเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย สือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิกทีอ่ อกแบบเรือ่ งกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา แบบ
ประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำ�เสนอ และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้
มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ จำ�นวน 2 ห้อง และจับฉลากเลือกมา 1ห้อง คือห้อง A จำ�นวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า สื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิกที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( x = 4.50, S.D. 0.57) ผลการประเมินคุณภาพด้าน
สื่อการนำ�เสนอ อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D. 0.32) และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อวิดีโออิน
โฟกราฟิก อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.59, S.D. 0.56) ดังนัน้ การออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด สามารถนำ�ไปพัฒนาเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้
คำ�สำ�คัญ : การออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์
เทเลวิชั่น จำ�กัด
Abstract
This research was aimed at the video infographic design entitled “Television Production
Process of Variety Program, Amarin Television Company Limited” in order to examine the quality of the design and to determine the satisfaction of the sampling group. The tools used in this
study consisted of content quality assessment form, media presentation assessment form, and
satisfaction questionnaire. The sampling group in this study was composed of 38 third-year
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students at the Department of Educational Communications and Technology, Faculty of
Industrial Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. One section was
randomly chosen out of two sections of the Vocational Experience course, that is, section A.
The research results showed that the video infographic design was of good quality in terms of
contents ( x = 4.50, S.D. 0.57). The quality of the media presentation was at the very good
level ( x = 4.75, S.D. 0.32). The sampling group expressed the highest level of satisfaction towards
the video infographic design ( x = 4.59, S.D. 0.56). Therefore, the video infographic design
entitled “Television Production Process of Variety Program, Amarin Television Company
Limited” can be developed for further distribution.
Key words : Video Infographic Design Television Production Process of Variety Program
Amarin Television Company Limited
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล (Digital TV) เป็นสิ่งใหม่ที่กำ�ลังจะเข้ามามี
บทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำ�วันของเราและก็คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกๆ วันไม่มีใครที่ไม่รับชมรายการ
โทรทัศน์ เพราะเป็นความบันเทิงประเภทหนึง่ ทีไ่ ด้รบั
ความนิยมสูง (นางฟ้าดิจิตอล,2559) ตามอัตราการ
ชมโทรทั ศ น์ ข องประชากรอายุ 6 ปี ข้ึ น ไป ของ
สำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พบว่ า ประชากรรั บ ชม
โทรทัศน์เกินร้อยละ 80 อีกทั้งการขยายเครือข่าย
ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทยก็ มี ส่ ว นเปิ ด ตลาดให้ ก ว้ า งขึ้ น อี ก
(สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ,2559)
รายการโทรทัศน์แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ใหญ่ ๆ
ได้แก่ รายการเพื่อความบันเทิง รายการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รายการข่าว และรายการศึกษาทั่วไป
นอกจากนีย้ งั มีรายการวาไรตีห้ รือรายการปกิณกะ ซึง่
การผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จะ
ต้องระมัดระวังถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ สังคมหากไม่ค�ำ นึง
ถึง คุณธรรมจารีตประเพณีอนั ดีงามในสังคม ข้อดีของ
รายการโทรทัศน์ที่เด่นที่สุดคือ แสดงการเคลื่อนไหว
ทั้งภาพและเสียงได้พร้อมกัน สามารถจูงใจ โน้มน้าว
ความคิด ความเชื่อความศรัทธา ทำ�ให้ผู้ชมเข้าใจใน
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายการได้เป็นอย่างดี
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(rjarnRT,2559)
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตีห้ รือรายการ
ปกิณกะบันเทิงเป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบเพือ่ ตอบสนองกลุม่ ผูช้ มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจในการชมแตกต่างกัน
ออกไป รูปแบบรายการจะมีทั้งการแสดงดนตรี ร้อง
เพลง ละครสั้น เกม สาธิต สนทนาและสัมภาษณ์ผู้
ร่วมรายการ หรือการแสดงอืน่ ๆอยูใ่ นรายการ มีพธิ กี ร
เป็นผู้ดำ�เนินรายการและสร้างสีสันให้กับรายการ
(สุปรีดี สุวรรณบูรณ์,2559)
ในยุ ค ที่ มี ข้ อ มู ล เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต
รายการโทรทัศน์มากมายจนผู้บริโภคไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะบริโภคข้อมูลเหล่านั้นได้ทั้งหมด สื่อวิดีโออิน
โฟกราฟิก จึงเข้ามามีบทบาทช่วยทําให้สามารถเรียน
รู้ข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้น อินโฟกราฟิกเป็นศาสตร์
และศิลป์แห่งการสื่อสาร เป็นการนําข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนมาจัดกระทําให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ภาพ
กราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วย อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่
นําเสนอข้อมูลด้วยภาพ ตัวเลขหรือความรู้ ใช้แสดง
ข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการอธิบายอย่างรวดเร็ว
และชัดเจน อินโฟกราฟิกยังถูกใช้อย่างกว้างขวางโดย
เป็ น เครื่ อ งมื อ ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์
คณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เพื่ อ ความสะดวกใน
กระบวนการของการพัฒนาและการสือ่ สารข้อมูลทาง
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ความคิดเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
มนุษย์ ซึง่ มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการสอนภายใน
ห้องเรียน เนื่องจากการเพิ่มและกระจายตัวขององค์
ความรู้อย่างรวดเร็วทําให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆเพิม่ เติม กระตุน้ ให้เกิดการเรียน
รู้ จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ สําคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของการศึ ก ษา
(เธียรทศ ประพฤติชอบ,2559)
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด เป็นบริษัท
ย่อยของ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำ�กัด
(มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาเป็นผู้นำ�ในธุรกิจสิ่งพิมพ์
หนังสือเล่ม นิตยสาร และมีการขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจ
การรั บ จ้ า งจั ด งาน การผลิ ต สื่ อ ใหม่ และธุ ร กิ จ
โทรทั ศ น์ หลั ง จากพั ฒ นาช่ อ งรายการภายใต้
แพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม “Amarin active TV”
ภายในปีแรก ปัจจุบันได้เดินหน้าขยายฐานธุรกิจทีวี
โดยเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำ�หรับ
การออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ในเชิงพาณิชย์
ในช่องรายการประเภททั่วไป ความคมชัดสูง (HD)
หมายเลข 34 ภายใต้ชื่อ “อมรินทร์ทีวี” โดยช่อง
อมรินทร์ทีวี มีรายการหลากหลายประเภท อาทิ
รายการประเภทบ้านและสวน รายการสำ�หรับเด็ก
รายการสำ�หรับผู้หญิง รายการบันเทิง และรายการ
วาไรตี้ ซึง่ อมรินทร์ทวี มี นั่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า เนือ้ หาช่อง
ของรายการช่ อ งอมริ น ทร์ ที วี จ ะมี คุ ณ ภาพ เป็ น
ประโยชน์ และเป็นช่องรายการทีอ่ ยูใ่ นใจของผูช้ มทัว่
ประเทศ (AMARINTVHD,2559)
จากปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีร่ บั ผิดชอบ
ในหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
จึงเล็งเห็นประโยชน์และความสำ�คัญที่ได้กล่าวมา จึง
เป็ น ที่ มาของแนวคิดที่จะออกแบบสื่อวิดีโ ออิ นโฟ
กราฟิ ก เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
2. เพือ่ ประเมินคุณภาพของการออกแบบสือ่
วิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น
จำ�กัด
3.เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไร
ตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รูปแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
2. สามารถนำ�รูปแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไร
ตี้ บริ ษั ท อมริ น ทร์ เ ทเลวิ ชั่ น จำ � กั ด ไปใช้ ใ นการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนถึงนักศึกษาฝึกงาน
ในบริษทั อมรินทร์เทเลวิชนั่ จำ�กัดและนักศึกษาสาขา
สื่อสารมวลชนหรือที่เกี่ยวข้อง
สมมติฐานของการศึกษา
1. คุณภาพของการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
2. ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การ
ออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์เทเลวิ
ชั่น จำ�กัด อยู่ในระดับมากขึ้นไป
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
วาไรตี้ถ่ายทำ�นอกสถานที่ ตั้งแต่กระบวนการ Pre
Production Production และ Post Production
2. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการถ่ายทำ�รายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้นอกสถานที่
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ จึงมีวิธีดำ�เนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ชั้นปีที่1 – 4 จำ�นวน 300 คน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาค
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี ที่ ศึ ก ษาวิ ช าสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์วิชาชีพ จำ�นวน 2 ห้อง และจับฉลาก
เลือกมา 1ห้อง คือห้อง A จำ�นวน 38 คน เนื่องจาก
รายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานด้าน
สื่อสารมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาที่
1/2559
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญ
ประสบการณ์ และความสามารถในการประเมิ น
คุณภาพของการออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชนั่ จำ�กัด ทีไ่ ด้จากวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิอย่างแท้จริง และยินดีจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำ�นวน 3 ท่าน
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และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการนำ�เสนอจำ�นวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
2. แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาและด้าน
สื่อการนำ�เสนอ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อการนำ�เสนอ
3.แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไร
ตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เดือน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) มีขั้นตอนใน
การดำ�เนินงานดังนี้ ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์
เนื้อหาในการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด โดยจะเริ่มจากขั้น
ตอนการศึกษาข้อมูลทัง้ หมด เพือ่ ทีจ่ ะนำ�มาวิเคราะห์
ถึงขอบเขตในการออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ นำ�
มาเสนอแก่ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หาและด้านสือ่ การนำ�
เสนอเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์สำ�หรับนำ�ไปปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ในขั้นต่อไป
2 . ขั้นการออกแบบ (Design) ในขั้นตอน
การออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์
เทเลวิชั่น จำ�กัด มีรายละเอียดดังนี้
		
ก. เนื้ อ หาและคุ ณ ภาพของการ
ออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์เทเลวิ
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ชั่น จำ�กัด ผ่านการคิดสร้างสรรค์โดยคำ�นึงถึง
- ด้านความถูกต้องของเนื้อหา
- ด้านความครบถ้วนของเนื้อหา
		
ข. ดำ�เนินการออกแบบสื่อวิดีโออิน
โฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
3. ขั้นการพัฒนา (Development) นำ�สื่อวิ
ดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น
จำ�กัด ที่ออกแบบขึ้นมาเสนอต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร
ของบริษทั เพือ่ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนำ�ข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงแก้ไข
4. ขั้นการนำ�ไปใช้ (Implementation) นำ�
รูปแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นำ�ไป
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออิน
โฟกราฟิกที่ออกแบบขึ้น โดยใช้แบบประเมินที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วธิ หี าค่าเฉลีย่ และคำ�นวณหาส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด มีจำ�นวน 40 เฟรม
ความยาว 5 นาที 20 วินาที ประกอบด้วย
• ทำ�ความรู้จักรายการโทรทัศน์ประเภท
วาไรตี้
• กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
วาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
• ขั้นตอน Pre Production
• ขั้นตอน Production
• ขัน้ ตอน Post Production ดังตัวอย่างการ
ออกแบบต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรือ่ งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์เทเลวิชนั่ จำ�กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา
หัวข้อในการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหาของเรื่องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
1.3 ความต่อเนื่องของเนื้อหาและการนำ�เสนอมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันชวนให้ติดตาม
เฉลี่ย
2. ด้านการใช้ภาษา
2.1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
2.2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
เฉลี่ย
3. ด้านภาพประกอบเนื้อหา
3.1 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา
3.2 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบ
3.3 ความชัดเจนในการสื่อความหมายของภาพ
เฉลี่ย
4. ด้านเสียง
4.1 เสียงดนตรีมีความเหมาะสม
4.2เสียงประกอบมีความเหมาะสม
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคำ�บรรยาย
เฉลี่ย
ผลประเมินรวม

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ

4.67
4.33
4.67

0.58
0.58
0.58

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.56

0.58

ดีมาก

4.67
4.33
4.33
4.44

0.58
0.58
0.58
0.58

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.67
5.00
4.67
4.78

0.58
0.00
0.58
0.72

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.00
4.67
4.33
4.33
4.50

1.00
0.58
0.58
0.72
0.57

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การออกแบบสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด พบว่า
มีคา่ เฉลีย่ ทุกส่วนเท่ากับ 4.50 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่ เท่ากับ 0.57 เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลสรุประดับคุณภาพทีไ่ ด้จากการประเมินการออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ
การนำ�เสนอ
หัวข้อในการประเมิน
1. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา
2. ผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ
การนำ�เสนอ

ค่าเฉลี่ย
4.50
4.75

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.57
ดี
0.32

ดีมาก

ผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา การออกแบบสือ่ วิดโี อ
อินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด ผลออกมา
อยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ การนำ�เสนอ การ
ออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น
จำ�กัด ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานของการศึกษาเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ
สือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์เทเลวิชนั่ จำ�กัด โดย
กลุ่มตัวอย่าง
หัวข้อในการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
1.2 เนื้อหามีความน่าสนใจ
1.3 เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
1.4 เนื้อหามีความเหมาะสม
1.5 เนื้อหาทำ�ให้เข้าเรื่องกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
เฉลี่ย
2. ด้านตัวอักษรและจัดรูปแบบข้อความ
2.1 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.2 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับสื่อ
2.3 ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความสำ�คัญ

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ

4.74
4.53
4.63
4.76
4.50

0.45
0.69
0.54
0.43
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.63

0.53

มากที่สุด

4.55
4.47
4.53

0.65
0.73
0.65

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน
เฉลี่ย
3. ด้านกราฟิก
3.1 การจัดวางองค์ประกอบมีความสวยงาม น่าสนใจ
3.2 รูปภาพมีความชัดเจนและน่าสนใจ
3.3 การใช้รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
3.4การจัดวางภาพมีความเหมาะสม
3.5การเลือกใช้ภาพและกราฟิกที่มีโทนสีเหมาะสมกัน
เฉลี่ย
4. เสียง
4.1 เสียงพากย์เข้าใจง่าย
4.2 เสียงดนตรีมีความเหมาะสม
4.3เสียงประกอบมีความเหมาะสม
เฉลี่ย
ผลประเมินรวม
จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ
โดยกลุม่ ตัวอย่าง การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไร
ตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ทุกส่วนเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ า กั บ 0.56 เมื่ อ นำ � มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่
กำ � หนดไว้ พบว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องสมมติฐานของการศึกษา
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น
จำ�กัด คณะผู้วิจัยได้ดำ�เนินการออกแบบสื่อวิดีโออิน
โฟกราฟิ ก ซึ่ ง สามารถพัฒนาไปเป็นเครื่องมือที่ มี
คุณภาพได้ ทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
ทำ�ให้รจู้ กั กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
วาไรตี้ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ค่าเฉลี่ย
4.61

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.58
มากที่สุด

4.89
4.66
4.71
4.45
4.55
4.65

0.31
0.53
0.46
0.65
0.55
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61
4.29
4.55
4.48
4.59

0.46
0.61
0.65
0.63
0.56

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ผลจากการออกแบบสื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟกราฟิ ก เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด นั้น จะยึดหลักของ
ADDIE MODEL (ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล,2559) มาใช้ใน
การดำ � เนิ น งานตามขั้ น ตอนต่ า งๆ โดยสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ผลการ
ประเมินในส่วนของเนื้อหา ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี
(ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานของการศึกษา( x = 4.50,
S.D. 0.57) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Kuntida
Thamwipat, Polrat Laksaneeyanavin, Jutamat
Sudthong and Piyawan Mantawitaya (2016)
ที่ทำ�การวิจัยเรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกคู่มือ
การอั พ เดทหนั ง สื อ ข่ า วภายในองค์ ก รเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร บริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ
พนั ก งานฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ภายใน1-3ปีที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งพบว่าเกณฑ์อยู่ในระดับดี
( x = 4.33, S.D. = 0.39) เช่นเดียวกัน การประเมิน
คุณภาพด้านสื่อการนำ�เสนอผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ( x = 4.75, S.D. 0.32) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ วนิดา วิเวชไพศาลกุล และเสรีภาพ ซัวตังไล้
[10] ที่ทำ�การวิจัยเรื่องการผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบ
บอินโฟกราฟิกแบบมีปฎิสัมพันธ์ เรื่องตำ�แหน่งของ
บุคลากรในดิจิตอล เอเจนซี่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน พบว่าผลประเมินด้านสือ่ การนำ�เสนอ
อยู่ในระดับดีมาก( x = 4.89, S.D. = 0.06 ) และ
เนื่องจากการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้
บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด มีความถูกต้อง มี
การจัดวางตัวอักษร ภาพประกอบ ได้เหมาะสมและ
น่าสนใจ มีการออกแบบกราฟิกได้สวยงาม มีความ
เหมาะสมต่อการแสดงผลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสื่อวิดี
โออินโฟกราฟิกยังอ้างอิงหลักการ 3P (สุรพล บุญลือ,
2556) อั น ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนก่ อ นการผลิ ต
(Pre-production) ขั้นตอนการผลิตหรือถ่ายทํา
(Production) และขั้นตอนหลังการผลิตรายการ
(Post-Production) ซึ่งสอดคล้องกับที่สาวิตรี สอสุ
วงศ์ (2552) ได้ทำ�การวิจัยเรื่องศึกษากระบวนการ
ผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3
ในส่วนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
ออกแบบสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก เรือ่ งกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษทั อมรินทร์เทเลวิ
ชัน่ จำ�กัด ผลออกมาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.59,
S.D. = 0.56) เนือ่ งจากการวิจยั เรือ่ งการออกแบบสือ่
วิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรนิทร์เทเลวิชั่น
จำ�กัด มีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง การออกแบบมีความน่าสนใจ
รูปภาพประกอบสวยงาม เสียงประกอบมีความน่า
สนใจ ดึ ง ดู ด ต่ อ ผู้ ใช้ ง านเป็ น อย่ า งดี จึ ง เหมาะสม
สำ�หรับใช้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทวาไรตี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์

ตะวัน รักษ์ทองและวีระเดช หนูพรหม [13] ได้ท�ำ การ
วิจัยเรื่องการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้บน
เครือข่ายสังคมเรื่องหน้าที่ของบุคลากรในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่าผลการ
ประเมินด้านความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ สือ่
ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.70 S.D.
=0.45 ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤมล ถิ่น
วิรตั น์ (2555) ทีไ่ ด้ท�ำ การวิจยั ศึกษาอิทธิพลของอินโฟ
กราฟิ ก ต่ อ การสื่ อ สารข้ อ มู ล เชิ ง ซ้ อ นกรณี ศึ ก ษา
โครงการ “รู้ สู้ F lood” ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในสื่อที่พัฒนาขึ้นในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.75, S.D. 0.32) เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
1.งานวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ประเภทวาไรตี้ บริ ษั ท อมริ น ทร์ เ ทเลวิ ชั่ น จำ � กั ด
สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางศึกษาการผลิตรายการ
โทรทัศน์ โดยจัดทำ�ในรูปแบบซีดเี พือ่ ง่ายต่อการเข้าใจ
และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
2. ในด้านสื่อการนำ�เสนออาจเพิ่มลูกเล่นให้
ดูมคี วามแปลกใหม่ น่าสนใจ ใช้เสียงบรรยายทีไ่ ด้ทนี่ า่
ฟังเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั สือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ เรือ่ งการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวา
ไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
2. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความ
พึงพอใจของที่มีต่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องการ
ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ป ระเภทวาไรตี้ ของบริ ษั ท
อมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินการออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
การนำ�เสนอ
หัวข้อในการประเมิน
1. ด้านภาพ
1.1 สีสันของภาพสวยงาม
1.2 ความชัดเจนของภาพดูแล้วเข้าใจง่าย
1.3 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา
เฉลี่ย
2. ด้านรูปแบบของตัวอักษรและคำ�อธิบาย
2.1 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมและชัดเจน
2.2 รูปแบบของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย
2.3 สีสันของตัวอักษรมีความชัดเจนสวยงาม
เฉลี่ย
3. ด้านกราฟิก
3.1 การจัดวางองค์ประกอบ
3.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่านง่าย
3.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับสื่อ
เฉลี่ย
4. ด้านเสียง
4.1 เสียงดนตรีมีความเหมาะสม
4.2เสียงประกอบมีความเหมาะสม
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคำ�บรรยาย
เฉลี่ย
ผลประเมินรวม

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.67
5.00
4.67
4.78

0.58
0.00
0.58
0.33

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.67
5.00
4.67
4.78

0.58
0.00
0.58
0.33

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.33
4.00
5.00
4.44
4.75

1.15
1.00
0.00
0.63
0.32

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการนำ�เสนอ การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำ�กัด พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ทุกส่วนเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.32เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้
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net/blog/rt201dpu
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