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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดอารมณ และศึกษาแนวทางการสรางอารมณ

ผานการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) ดวยตัวอักษรเคลื่อนไหวใหมี

ประสิทธิภาพ โดยทําการสุมกลุมตัวอยาง ประชาชนทั่วไปจํานวน 200 คน เพื่อเก็บขอมูลลักษณะการ

เคลื่อนไหวที่มีผลตอการรับรูทางดานอารมณ ทั้ง 4 ชนิด ไดแก อารมณสุข (Happy), อารมณเศรา 

(Sad), อารมณโกรธ (Angry) และอารมณกลัว (Fear) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาศึกษา และวิเคราะหหา

แนวทางในการออกแบบ โดยแบงการวิเคราะหลักษณะของการเคลื่อนไหวออกเปน 4 ปจจัย ไดแก 

ระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), ทิศทาง (Direction) และ รูปแบบ (Format) จากน้ันนํา

ขอมูลที่ไดไปสอบถาม และสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อศึกษา 

และเก็บขอมูลในเรื่ององคประกอบ ที่มีความเหมาะสมในการออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว ที่สงผลตอ

การรับรูทางดานอารมณ นําผลของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง และกลุมผูเช่ียวชาญ มาวิเคราะหหา

ความสัมพันธของขอมูล และหาขอสรุป เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบภายใตคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ กอนจะนําผลงานที่ไดไปประเมินเพื่อวัดผลกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน โดยขอมูลที่

ไดอยูในรูปคารอยละ คาเฉลี่ย และสรุปผลเชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบวา ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวผานการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way 

Communication) ดวยปจจัยในการเคลื่อนไหวเรื่องระยะเวลา (Timing), จังหวะ (Dynamic), 

ทิศทาง (Direction) และรูปแบบ (Format) ที่มีการเลือกใชอยางถูกตอง และเหมาะสม สามารถ

ถายทอดอารมณ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรูทางดานอารมณที่แตกตางกันได ในอารมณ

สุข (Happy), อารมณเศรา (Sad), อารมณโกรธ (Angry) และอารมณกลัว (Fear) นอกจากน้ี การ

เลือกใชระดับของการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันในแตละปจจัยทั้ง 4 ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ยัง

สามารถสรางระดับการรับรูของอารมณใหรูสึก มาก ปานกลาง หรือนอย แตกตางกันไดตามระดับของ

อารมณแตละชนิดอีกดวย 
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The objective of this research is to study a Kinetic Typography design in a 

form of one-way communication that affects human emotional perception. The 

research methodology started from randomly selecting 200 samples in Bangkok. 

Then, showing them examples of kinetic typography design and get response how 

they affected their emotional perception through the visual design. The four types of 

emotional perception consist of Happy, Sad, Angry, and Fear. The data gathered from 

samples will then be analyzed to design into the types of movement based on 4 

controllable factors; which are Timing, Dynamic, Direction, and Format. The in-depth 

interview with experts will be the next step in order to collect additional data and 

evaluate the appropriated factors in designing kinetic typography that will most 

effectively influences audiences’ emotional perception. Those qualitative data from 

samples and experts will be used to find the relation and conclusion in designing 

before evaluating back with the 200 samples again. The final data will be finally 

analyzed in percentage, average mean, and descriptive conclusion. 

It is found out from the result that the One-Way communication of 

kinetic typography under the factors of appropriated Timing, Dynamic, Direction, and 

Format has a significant affect in emotional perception. In addition, the appropriated 

kinetic typography can create the emotional perception in different ways; Happy, 

Sad, Angry, and Fear. Lastly, the appropriated level of movement in kinetic 

typography can create different level of emotional states which are high, moderate, 

and low level. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยดีจากความอนุเคราะหช้ีแนะ และใหคําปรึกษาจาก

คณาจารยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปทุกทาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 ทาน ไดแก

อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท และ รศ.ชัยนันท ชะอุมงาม ที่ใหความกรุณาแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะ งานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนวิทยานิพนธน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ และผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่ใหความกรุณาสละเวลาใหความ

คิดเห็น และมุมมองในแงมุมตางๆ เพื่อเปนประโยชนในงานวิจัยเปนอยางสูงสุด และขอขอบคุณผูที่

ใหความรวมมือสละเวลา ในการตอบแบบสอบถาม แบบทดสอบในการวิจัย ครั้งน้ี 

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ปริญญาโท รุนที่ 13 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ที่คอย

ชวยเหลือในดานตางๆ 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่มีสวนชวยอยางมาก ทั้งกําลังกาย และกําลงัใจ

ที่มีใหเสมอมา ซึ่งใหโอกาสทางการศึกษาของขาพเจา ในการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตน้ี

อยางที่ต้ังใจไว ตลอดการศึกษาในครั้งน้ี และสําเร็จลุลวงไปได 
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