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 การวิจัยเร่ือง “ศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปในรายการขาวโทรทัศนไทย” สืบเนื่อง
จากผูจัยมีประสบการณในการทํางานดานการผลิตรายการโทรทัศนมากวา 10 ป  อีกประการหนึ่งยัง
ไมเคยมีผูที่ทํางานวิจัยรวบรวมขอมูลรูปแบบเลขนศิลปบนหนาจอรายการโทรทัศน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็น
ถึงประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบเลขนศิลปบนหนาจอรายการขาวโทรทัศน เพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบรวมถึงการพัฒนาใหสามารถนําไปประยุกตใชในงานจริงได และยังเปน
การเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางในรูปแบบเลขนศิลป เพื่อผูออกแบบใชศึกษาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาใหเปนที่สนใจตอผูชมรายการได 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยมาจากรายการขาวของสถานีโทรทัศนแบบไมเสียคาใชจาย 
(Free TV.)  ทั้ง 6 ชอง   และขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟก และ
ดานเทคนิคหองขาว ที่มีประสบการณในสายอาชีพ  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหรูปแบบเลขนศิลปบนหนาจอ ในสวนของ
เลขนศิลปภาพนิ่ง เชนสัญลักษณ (Logo), ฉาก (Scene), แถบ (Bar), ตัวอักษร (Font) กรอบ 
(Window) และเลขนศิลปเคลื่อนไหว เชน สวนนําเขาบอกช่ือรายการขาว (Title) , ชวงค่ันรายการ 
(Interlude) โดยวิเคราะหขอมูลจากตารางแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูชมที่ชมรายการขาว
โทรทัศน ในดานตางๆ 

ผลการวิจัยพบวาผูชมรายการมีความพึงพอใจในรูปแบบเลขนศิลปบนหนาจอรายการขาว 
ที่มีผลระดับดีมากในสวนของเลขนศิลปภาพนิ่ง ของสถานีโทรทัศน โมเดิรนไนนทีวี  และรูปแบบ
เลขนศิลปเคลื่อนไหวของ 2 สถานีคือ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 (อสมท.) และ
สถานีโทรทัศน โมเดิรนไนนทีวี จากผลของการสรุปและการสังเคราะหขอมูลดังกลาว สามารถ
นําไปเปนแนวทางในการออกแบบรูปแบบเลขนศิลปใหมีความนาสนใจและเกิดประสิทธิภาพตอ
ผูชมที่ชมรายการขาวมากข้ึน 
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 The purpose of this research paper is to find the guideline for the use of television 
(TV) graphics design in television news program. The researcher has over 10 years working 
experience in the television field and has noticed that other researchers have not yet been 
focused on this research topic before. Therefore, the researcher believed that this research 
study would provide valuable information regarding the use of TV graphics design in order to 
find an appropriate graphics design in the TV news program. Furthermore, the TV graphic 
designers then could use this finding to generate the best TV graphic style to best suit 
audience satisfaction. 
 The research study based on the TV graphic in the TV news program from all of 
the selected six free Thai television news channels as channel 3, 5, 7, 9, 11 and Thai PBS. 
Moreover, this research draws upon mostly primary sources based on interviewing and 
questionnaire methods. The researcher has selected to interview some newsroom 
technicians and several graphic designers with expertise and experience in TV graphic 
designs from free Thai television news.  
 Apart from that, the researcher has also gathering supportive information using 
questionnaire survey method in order to analyze audience satisfaction upon graphic design 
on TV screen in the TV news program for both "Gaphic design" as Logo, Scene, Bar, Font, 
Window, and "Motion Graphic Design" as Title and Interlude from all six free Thai television 
news channels as mention above. 
 Research results point to; (a) Graphic Design, “Modern 9 TV” channel has gain 
the highest average points of “satisfaction”. (b) Motion Graphic Design, “Modern9 TV” 
Channel and “Channel 3” have acquired the highest average points of “satisfaction”.  
 As refer to the research study, analyses show that TV graphic designs of both 
"Graphic Design" and "Motion Graphic Design" were important factors for repeated audiences 
and capture audience attention. More importantly as based on the finding, graphic designers  
would be able to produce an effective design solutions to communicate client messages with 
high visual impact and could enriching any corporate communication whether to build 
customer confidence or promoting an event 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจากหลายทาน โดยเฉพาะ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยชัยนันท  ชะอุมงาม ที่กรุณาสละเวลาแนะนํา

แนวทางในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารยคณะภาคสาขาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน 

รวมถึงผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ  ที่ใหคําปรึกษาเสนอขอคิดเห็นและใหขอมูลที่เปนประโยชนในการ

ทําวิทยานิพนธ 

 ขอขอบคุณ คุณกิตติกรณ นพอุดมพันธ  สําหรับมิตรภาพความเปนเพื่อน คอยแนะนํา

ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจเสมอมา   

    ขอขอบคุณรอยตอของความสําเร็จ คุณดนุ ภูมาลี  เปนทั้งกําลังใจและเปนแรงผลักดัน

ใหคําปรึกษาที่ดี  โดยเฉพาะขอมูลสํารองที่เก็บรวบรวมไว ทําใหขาพเจาสามารถดําเนินการทํางาน

วิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณได 

  ขอขอบคุณมิตรไมตรีจากเพื่อนรวมรุน 9 สาขาออกแบบนิเทศศิลป ที่คอยหวงใยและเปน

กําลังใจใหกันตลอดมา 

   ขอขอบคุณองคกร สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยรวมถึงเพื่อนรวมงานทกุคน ทีเ่ขาใจ

และใหโอกาสกับขาพเจา 

  ขอบคุณปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เขามากระทบในชวงเวลาการทําวิจัย  ทําใหขาพเจาได

เรียนรูที่จะอดทน เพียรพยายาม และเอาชนะผานพน ประสบความสําเร็จ  

 สุดทายนี้ขาพเจาขอนอมรําลึกถึงคุณพอ คุณแม ที่อบรมส่ังสอน มอบความรักและความ

ปราถนาดีใหกับขาพเจา  ทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จ  (ส่ิงใดที่ดีในตัวขาพเจานับเปนผลพวง

จากการอบรมส่ังสอนของบิดามารดาอยางแทจริง) 

            ยังมี ผู สนับสนุนและใหกํา ลังใจอีกหลายทานที่ข าพเจามิ ได เอยนามไว  ณ  ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไปไดดวยดี  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


