บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานสหกิจศึกษาเรื่ องการผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์
ของบริ ษ ทั คิ ง เพาเวอร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด ผูจ้ ดั ทํา ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับ การผลิ ตสื่ อเพื่อการ
สื่ อสารภายในองค์ก ร ในรู ป แบบ อิ นโฟกราฟิ ก (Infographic) และ อาร์ ตเวิร์ ค (Artwork) เพื่ อ
เผยแพร่ ผา่ นทางระบบออนไลน์ ซึ่ งการผลิตสื่ อนั้นช่วยให้เข้าถึงบุคลากรได้ง่ายขึ้นบุคคลากรนั้นมี
ความสนใจในตัวของสื่ อเพราะสื่ อนั้นมี ภาพ และ กราฟิ กส์ (graphics) ที่สวยงามทําให้น่าสนใจและ
เข้า ถึ ง บุ ค ลากรได้ง่ า ย และสื่ อยัง เป็ นตัวช่ วยในสร้ า งเสริ ม ความสั ม พันธ์ ข ององค์ก รให้ดีย่ิง ขึ้ น
ผูจ้ ดั ทําจึงได้นาํ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อในรู ปแบบ อินโฟกราฟิ ก (Infographic) และ อาร์ ตเวิร์ค
(Artwork) โดยการนําแนวคิดมา เป็ นแนวทางในการผลิตสื่ อ เพื่อการสื่ อสารและมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ แนวคิดที่ใช้คือ 1.แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการผลิ ตสื่ อ 2.แนวคิดทัว่ ไป
เกี่ยวกับการผลิตอินโฟกราฟิ ก (Infographic) 3.แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับ อาร์ ตเวิร์ค (Artwork)
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการผลิตสื่ อ
แนวคิ ดพื้ นฐานของสื่ อ ไม่ ว่า จะเป็ นสื่ อในรู ป แบบใดหรื อประเภทใดๆก็ ตาม สื่ อนั้น มี
แนวคิดและวัตถุ ประสงค์เดียวกันคือเพื่อการสื่ อสาร การสื่ อสารที่กระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็ ว
ในเวลาอันสั้น และครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย ให้เข้าถึงสารที่ตอ้ งการจะสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่การสื่ อสารผ่านสื่ อนั้น อาจมีวตั ถุประสงค์เดียวกันแต่สื่อสารแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ผลิตสื่ อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ในการสร้างกิจกรรมร่ วมกัน หรื อ ผลิต
สื่ อเพื่ อการขาย ผลิ ตสื่ อเพื่ อสร้ า งความรู ้ และผลิ ตเพื่ อสร้ างความบรรเทิ ง แต่ ก ารสื่ อสารแต่ ละ
รู ปแบบนั้น เทคนิ คของการสื่ อสารก็ต่างกัน อย่างการผลิตสื่ อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรนั้น
จะมีเทคนิ คในการสื่ อสารหลักๆคือ โน้มน้าวใจ ชักจูงใจเพื่อให้การผลิ ตสื่ อนั้นตอบโจทย์ของการ
สื่ อสารมากที่สุด การผลิตสื่ อมีหลายประเภทเช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์,สื่ อออนไลน์ หลากหลายรู ปแบบ คือ
อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic) และอาร์ ต เวิร์ ค (Artwork) ทํา ให้ ผู จ้ ัด ทํา ได้นํา แนวคิ ด นี้ มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตสื่ อเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
เช่น แจ้งเพื่อทราบ หรื อ โน้มน้าวใจ

2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับ อินโฟกราฟิ ก (Infographic)
นายภานนท์ คุม้ สุ ภา กล่าวอ้างว่าการนําข้อมูลหรื อความรู ้ มาสรุ ปเป็ นข้อความสั้นๆ และ
ลักษณะของกราฟิ กที่ออกแบบเป็ นภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่ อนไหว ดู แล้วเข้าใจง่ ายในเวลา
รวดเร็ วและชัดเจน สามารถสื่ อให้ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาที่
รวดเร็ วโดยไม่ จาํ เป็ นต้องมี ผู น้ ํา เสนอมาช่ วยขยายความเข้า ใจอี ก การออกแบบอิ น โฟ
กราฟิ กส์ เป็ นการนําข้อมูลที่เข้าใจยากหรื อข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อจํานวนมากมานําเสนอ
อย่า งสร้ า งสรรค์ใ ห้ ส ามารถเล่ า เรื่ อ งได้ด้ว ยตัว เองมี อ งค์ป ระกอบที่ สํา คัญ คื อ หัว ข้อ ที่
น่าสนใจภาพและเสี ยงซึ่ งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนํามาสรุ ป วิเคราะห์
เรี ย บเรี ย ง แสดงออกมาเป็ นภาพจึ งจะดึ ง ดู ดความสนใจได้ดีช่วยลดเวลาในการอธิ บาย
เพิ่มเติม กราฟิ กที่ใช้อาจเป็ นภาพ ลายเส้น สัญลกัษณ์กราฟ แผนภูมิตาราง แผนที่ ออกแบบ
ให้ มี ค วามสวยงาม น่ า สนใจ เข้า ใจง่ า ย สามารถจดจา ได้ น านทํา ให้ ก ารสื่ อ สารมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นอ้างอิงจาก https://bit.ly/2NQczif
สรุ ปแนวคิดการผลิตสื่ อแนวคิดทัว่ ไปของ อาร์ ตเวิร์ค (Artwork) ได้นาํ มาใช้เป็ นเทคนิคใน
กระบวนการสื่ อสารในการผลิตสื่ อเพื่อทําให้ชิ้นงานมีคุณภาพและตอบโจทย์ของวัตถุประงสงค์ได้
อย่างชัดเจนสร้ างโอกาสในกระบวนการสื่ อสารภายในเวลาอันสั้นของสื่ อและสื่ อสารกับบุคลากร
ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน มีความสําเร็ จในการสื่ อสารและเข้าถึงมากกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
2.3 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับ อาร์ ตเวิร์ค (Artwork)
การนําข้อมูลที่ตอ้ งการจะสื่ อสารและรู ปภาพ มาใส่ ลงไปในในชิ้นงานและจัดวางข้อความ
,รู ปภาพ องค์ประกอบต่างๆของชิ้นงานให้สวยงามและสมบูรณ์ การวางข้อความในตําแหน่งต่างๆ
ของชิ้นงานมีความสําคัญ บ่งบอกถึงความสําคัญของข้อความ เช่น ชื่ อเรื่ อง หรื อ สิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อ
ให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึ งได้เร็ วที่สุดนั้นควรออกแบบสิ่ งเหล่านี้ ให้โดดเด่นโดยการขยายให้มีขนาด
ใหญ่ข้ ึน จัดวางอยูด่ า้ นบนสุ ดหรื อตรงกลางของชิ้นงานและใส่ สีที่ตดั กันกับสี ของพื้นหลัง เพื่อขยาย
ความน่ า สนใจและช่ ว ยให้ เ ข้า ใจง่ า ยขึ้ น ว่ า ต้อ งการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ เรื่ อ งอะไร ช่ ว ยให้ เ ข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยข้อความที่จูงใจ เด่น ภาพสวยงามเข้าใจง่าย
และ สี ที่ใช้ ทําให้การสื่ อสารนั้นชัดเจนและการสื่ อสารมี โอกาสประสบความสํา เร็ จมากยิ่ง ขึ้ น
อ้างอิงจาก https://bit.ly/2NMQYaK

สรุ ปแนวคิ ดการผลิ ตสื่ อแนวคิ ดทัว่ ไปของ อินโฟกราฟิ ก (Infographic) ได้นาํ มาใช้เป็ น
เทคนิ คในกระบวนการสื่ อสารในการผลิ ตสื่ อเพื่อทําให้ชิ้นงานมีความคุ ณภาพและตอบโจทย์ของ
วัตถุ ประงสงค์ได้อย่างชัดเจนสร้ างโอกาสในกระบวนการสื่ อสารภายในเวลาอันสั้นของสื่ อและ
บุ คลากรภายในองค์ก ร มี ความสําเร็ จในการสื่ อสารและเข้าถึ ง มากกลุ่ ม เป้ า หมายมากขึ้ นเมื่ อใช้
แนวคิดข้างต้น

