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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง “เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเนือ้ หาและรูปแบบในการสือ่ สารผ่านสือ่ อินโฟกราฟิก
บนเฟชบุก๊ แฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์โดยใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก
ไทยแลนด์ ส่วนใหญ่มเี นือ้ หาเกีย่ วกับ 1) การสอนวิธกี าร (How to) เพือ่ เผยแพร่เนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ เนือ่ งจาก
ต้องการให้ผรู้ บั สารเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและมีการพัฒนาตนเอง 2) การรายงานข่าวหรือประเด็น
สถานการณ์ เป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้รับสารในขณะนั้น และ 3) การเปรียบเทียบ
เป็นเนื้อหาที่ท�ำให้สามารถเห็นความแตกต่างของข้อมูลได้อย่างชัดเจน รูปแบบการน�ำเสนอส่วนใหญ่เป็น
1) แบบภาพนิ่ง มีรูปแบบที่ง่ายที่สุดต่อการเผยแพร่ข้อมูลและง่ายต่อการรับรู้ของผู้รับสาร 2) แบบคลิก
ได้ทสี่ ามารถดูขอ้ มูลเชิงลึกด้วยการคลิก๊ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ และ 3) แบบวีดโิ อทีม่ ที งั้ ภาพและเสียง ลักษณะ
ของการสื่อสารเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ท�ำให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ความหมายของภาพได้ทันที
ค�ำส�ำคัญ: เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร อินโฟกราฟิก

Abstract
A study of “Content and forms of communication via infographic on Infographic Thailand
facebook fan pages aims to present the content and form of communication via infographic on
Infographic Thailand facebook fan pages, using data from in-depth interview and content analysis.
The result found that contents on facebook fan page of Infographic Thailand mainly are 1) teaching
methods (How to) content is useful because they want to change receiver’s behavior and their
self-improvement, 2) news reporting or situational issue content is published in the interest of
receivers in the moment, and 3) comparison content is able to distinguish the information clearly.
Format of facebook fan page of Infographic Thailand mainly are 1) Slide show format has the
simplest form to spread and simplify the receiver’s recognition, 2) click format receivers can learn
more insights by clicking a link to website, and 3) video format has both picture and sound,
the characteristic is easy to understand. The receivers can recognize the meaning of picture
immediately.
Keywords: Content and Format of Communication, Infographic
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ที่มาและความส�ำคัญ

ปัจจุบันอินโฟกราฟิกถือเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดอย่างหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลกับ
ผูร้ บั สาร เนือ่ งจากธรรมชาติของมนุษย์รบั รูข้ อ้ มูลผ่านประสาทสัมผัสทางตาหรือการมองเห็นมากถึงร้อยละ
70 สมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากประสาท
สัมผัสทางตามากกว่าร้อยละ 50 และมนุษย์สามารถประมวลผลข้อมูลจากภาพได้เร็วกว่าข้อมูลที่เป็น
ข้อความ เพราะเมื่ออ่านข้อความจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่อ่าน
(Merieb & Hoehn, 2007 อ้างใน พัทน์ ภัทรนุธาพร, 2556) แต่รูปภาพอินโฟกราฟิกได้เข้ามาย่นย่อหรือ
ลดเวลาในการรับรู้ได้อย่างมาก นอกจากนั้น มนุษย์ชอบการมองดูรูปภาพมากกว่าการอ่านข้อความหรือ
หนังสือ เนื่องจากรูปภาพสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างการจดจ�ำได้มากกว่า อีกทั้งการสื่อสารผ่าน
อินโฟกราฟิกไม่เพียงแค่สวย แต่ตอ้ งสือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ซึง่ การสือ่ สารอินโฟกราฟิกส่วนใหญ่จะเน้นการ
สือ่ สารด้วยภาพมากกว่าเนือ้ หาจนอาจท�ำให้ขอ้ มูลบางอย่างขาดหายไป ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ การสือ่ สารไม่รู้
เรือ่ ง ท�ำให้ผรู้ บั สารได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง ดังนัน้ การออกแบบจึงไม่ได้เป็นเรือ่ งของการท�ำให้ดสู วยงาม
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องสามารถสือ่ ให้ใช้งานได้ดว้ ย เพือ่ เกิดประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั สาร (สฤณี อาชวานันทกุล, 2555)
ปรากฎการณ์ที่เห็นเด่นชัด คือ อินโฟกราฟิกได้แทรกซึมไปในทุกๆ สื่อ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร และสื่อ DIgital เช่น Website, Blog และ Social Media อีกทั้งค�ำว่า Infographic มีการรายงาน
ถึงการสืบค้นใน Google มากถึง 14.5 ล้านครั้ง จากข้อมูลเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 800
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าพลังของ Infographic มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์
โดยตรง (ธรรมรัตน์ เจริญพงศ์, 2558) ส�ำหรับประเทศไทยมีบริษทั ผูผ้ ลิตสือ่ อินโฟกราฟิกหลากหลายบริษทั
แต่บริษทั ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากผูใ้ ช้งานสูงสุด และเมือ่ สืบค้นจาก Google วันที่ 20 ตุลาคม 2559 พบว่าอยู่
เป็นอันดับหนึง่ คือ บริษทั อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ (Infographic Thailand) ซึง่ มีผลงานในการออกแบบอินโฟ
กราฟิกให้กบั บริษทั ชัน้ น�ำต่างๆ จึงเป็นทีม่ าของบริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา ส�ำหรับผลงานทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้
แก่ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ คือ โครงการพิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ (King 9 Moment)
เป็นโครงการพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงหลายๆ มุมมอง เช่น Timeline ของใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันที่ท่านใช้ โดยน�ำเสนออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
ออกเป็น 4 โซน โดยโซนที่ 1 และ 2 จะเป็นพระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ ส่วนโซนที่ 3 และ
4 จะเป็นโซนที่เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้แสดงความรู้สึกต่อในหลวงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเขียน หรือรูปวาดจากนักวาดภาพจ�ำนวน 89 คน ซึ่งข้อมูลต่างๆ นั้นต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ส�ำนักพระราชวัง ถือเป็นผลงานล่าสุดในการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เห็นภาพการทรงงานหนัก
ของพระองค์ในอดีตผ่านวิธีการใหม่ๆ ที่ท�ำให้ทุกคนสนใจในเรื่องของในหลวงมากขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวถือได้วา่ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตผลงานด้านอินโฟกราฟิกที่
ได้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอินโฟกราฟิกทีม่ คี วามน่าสนใจ เข้าใจง่าย
และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน รวมทัง้ เป็นพืน้ ทีร่ วบรวมผลงานต่างๆ ทีไ่ ด้สร้างสรรค์ให้กบั หน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไป (อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์, 2559) ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกของอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์

คําถามของงานวิจัย

1. เนื้อหาในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
เป็นอย่างไร
2. รูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่ออธิบายเนื้อหาในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของอินโฟกราฟิก
ไทยแลนด์
2) เพื่อศึกษารูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของอินโฟกราฟิก
ไทยแลนด์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Infographic)
อินโฟกราฟิก (Infographic) ย่อมาจาก Information Graphic เป็นค�ำเรียกเทคนิคการออกแบบ
กราฟิก การเวอร์ชวั ไลซ์ (Visualize) ข้อมูลและความคิด ซึง่ เป็นการอธิบายข้อมูลทีม่ คี วามซับซ้อนไปสูก่ ลุม่
ผูร้ บั สารในรูปแบบทีส่ ามารถบริโภคหรือเข้าใจได้งา่ ยและรวดเร็ว การสือ่ สารด้วยภาพหรือกราฟิกทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงสถิติ ความรู้ การสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อินโฟกราฟิก
เป็นการแสดงข้อมูลหรือความรู้ที่ผ่านการสรุปย่อแล้วเป็นแผนภาพ คือ การแปลงข้อความ (Text) ให้
เป็นข้อความภาพ (Visual Image) โดยการก�ำหนดขอบเขตและการควบคุมกระบวนการในการออกแบบ
และส่งเสริมการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจข้อมูล
ได้รวดเร็ว โดยการใช้รูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีเหตุผล (Kai, 2013) ปัจจุบันก�ำลังเป็นที่นิยมในโลกของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) การสือ่ สารด้วยอินโฟกราฟิกจึงเหมาะส�ำหรับการสือ่ สารในยุค
ดิจิทัลที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยเวลาอันจ�ำกัด เนื่องจากง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ท�ำให้จดจ�ำ
เนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อนได้งา่ ยขึน้ สามารถดึงดูดความสนใจด้วยสีสนั และภาพประกอบทีส่ วยงาม (Smiciklas, 2012)
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1). ด้านข้อมูล ข้อมูลที่น�ำเสนอจะต้องมีความหมาย
น่าสนใจ เรื่องราวที่เปิดเผยต้องเป็นจริง และถูกต้อง 2). ด้านการออกแบบ การออกแบบต้องมีรูปแบบ
แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การท�ำงาน และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และ
ใช้ได้จริง

เนื้อหาของอินโฟกราฟิก

ณิชมน หิรัญพฤกษ์ (2558) ได้สรุปข้อมูลหรือเนื้อหาที่เหมาะสมในการสร้างอินโฟกราฟิก
ดังต่อไปนี้
1. หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของคนในช่วงนั้นๆ เป็นอินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการรายงานข่าวหรือ
ประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
2. การสอนวิธกี าร (How to) คือ เนือ้ หาทีต่ อบค�ำถามว่า “ท�ำอย่างไร?” เป็นการบอกเล่ากลยุทธ์
ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน หรือเป็นเรื่องที่มักถูกมองข้าม แต่ก็ยังอยู่ในความสนใจของผู้รับสาร
3. รายงานผล การน�ำเสนอเนื้อหาเป็นการรายงานผลของข้อมูลบางอย่างที่ต้องการเผยแพร่ให้
หน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปรับรู้
4. การเปรียบเทียบ การน�ำเสนอเนื้อหาเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างของสองสิ่งขึ้นไป
ช่วยในการจัดการความเหมือนและความแตกต่าง โดยการการสร้างการมองเห็นแบบคู่ขนานที่นำ� เสนอ
ข้อมูลออกมาได้อย่างชัดเจน
5. การเปลี่ยนแปลงของเวลา น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเวลา
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบมิติเวลา (Chronological Order) ช่วยให้การน�ำเสนอข้อมูล
ประวัติศาสตร์เข้าใจง่าย มีหัวข้อเรื่องราวและช่วงเวลาที่น่าสนใจ
6. ค�ำอธิบายเชิงวิชาการ เนื้อหาเฉพาะทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ เป็นผู้เขียนหรือให้ข้อมูล
เป็นการอธิบายผลส�ำรวจและงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางหรือวงการใดวงการหนึ่ง ช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือ
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7. ตาราง เนือ้ หาทีต่ อ้ งการบอกข้อมูลง่ายๆ เพือ่ น�ำไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การน�ำเสนอ
เนื้อหารูปแบบนี้จะมีความเป็นเอกสารให้ข้อมูลสูงกว่าแบบอื่นๆ
8. สรุปภาพรวม เป็นเนื้อหาสรุปภาพรวมเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น รวมประเทศที่น่า
อยู่ รวม 10 ภาพที่มีราคาประมูลสูงสุด เป็นต้น เป็นรูปแบบเนื้อหาที่มีความเป็นเอกสารให้ข้อมูลสูงกว่า
อินโฟกราฟิกแบบอื่นเช่นเดียวกับแบบตาราง
รูปแบบการน�ำเสนออินโฟกราฟิก Krum (2014) ได้อธิบายถึงรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิก มีดังต่อไปนี้
1. อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง (Static Infographics) เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเผยแพร่ในรูปแบบ
ของออนไลน์ เนือ่ งจากเป็นส่วนหนึง่ ของการออกแบบเว็บไซต์และง่ายต่อการเผยแพร่ขอ้ มูล และก่อให้เกิด
การแบ่งปันข้อมูลในระบบออนไลน์มากขึ้น
2. อินโฟกราฟิกแบบขยายเข้าใกล้ (Zooming Infographics) สามารถเพิม่ ขนาดของการปฏิสมั พันธ์
ให้มีขนาดใหญ่ มีลักษณะของอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งออนไลน์และท�ำให้ผู้อ่านสามารถขยายให้ใกล้
มากขึ้นเพื่ออ่านรายละเอียด จะช่วยในการลดขนาดเพื่อที่ภาพที่ออกแบบนั้นสามารถชมได้ในครั้งเดียว
ของจอภาพ และมีการควบคุมการขยายภาพเพือ่ ทีจ่ ะให้ผอู้ า่ นนัน้ สามารถชมรายละเอียดขนาดเล็กได้อย่าง
ชัดเจน
3. อินโฟกราฟิกแบบคลิกได้ (Clickable Infographics) เป็นการเพิ่มเติมชั้นของพื้นผิวของผู้ใช้ใน
การออกแบบอินโฟกราฟิกภาพนิ่ง โดยการท�ำให้พื้นที่เฉพาะของการออกแบบสามารถที่จะคลิกได้ด้วย
ลิงค์ HTML
4. แอนิเมทอินโฟกราฟิก (Animated Infographics) คือ การสร้างภาพเคลือ่ นไหวหรือเปลีย่ นแปลง
รูปแบบในขณะที่ผู้ชมนั้นก�ำลังท�ำการรับชม สิ่งนั้นอาจจะเป็นรูปภาพแท่งที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ
กราฟแท่ง การเปลี่ยนแปลงของสี หรือ ภาพตัวละครที่เคลื่อนไหว
5. วิดีโออินโฟกราฟิก (Video Infographics) วิดีโออินโฟกราฟิกนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่
แต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากง่ายต่อการใช้งานโดยมีการแบ่งปันไว้ใน
เว็บไซต์ เช่น YouTube และ Vimeo ความสามารถในการสื่อสารที่ครบถ้วนทั้งภาพและเสียง
6. อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive Infographics) เป็นการออกแบบทีใ่ ห้ผอู้ า่ นหรือผูช้ ม
นัน้ ได้ควบคุมทางด้านข้อมูลหรือการแสดงรูปภาพ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากได้ทำ� ให้ผอู้ า่ นนัน้ มีสว่ นร่วมกับ
ข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง

เฟซบุ๊ก (Facebook)

ประสิทธิภาพของเฟซบุก๊ ในปัจจุบนั จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการเฟซบุก๊ ในประเทศไทยมีจำ� นวนสูงมากโดย
จัดอยูใ่ นอันดับที่ 9 ของประเทศ ทีม่ ผี ใู้ ช้เฟซบุก๊ มากทีส่ ดุ ในโลก ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้อตั ราการใช้งานเพิม่ สูงขึน้
เนื่องมาจาก เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่ไม่แพง อีกทั้งยังสะดวกในการพกพา รวมไปถึงการสร้าง
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการในการเชื่อมต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (วรรณพร
กลิ่นบัว, 2553)
Rouse (2014) ได้อธิบายเกีย่ วกับเฟซบุก๊ ไว้วา่ เฟซบุก๊ (Facebook) คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทีใ่ ช้
งานได้ฟรีและเป็นทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ ผูใ้ ช้สามารถลงทะเบียนเพือ่ สร้างโปรไฟล์ของตนเอง อัปโหลดภาพถ่าย
และวิดโี อ เพือ่ ใช้สง่ ข้อความและติดต่อกับเพือ่ น ครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมงาน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ ดังนี้
1. พื้นที่ส่งเสริมการการตลาด (Marketplace) ช่วยให้สมาชิกสามารถโพส อ่าน หรือตอบสนอง
ต่อข้อมูลทางการตลาด
2. กลุ่ม (Groups) ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน
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3. กิจกรรม (Events) ช่วยให้สมาชิกสามารถเผยแพร่เหตุการณ์ เชิญแขก ติดตามและวางแผน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. หน้าเพจ (Pages) ช่วยให้สมาชิกสร้างและส่งเสริมหน้าโปรไฟล์ของตนได้อย่างเฉพาะเจาะจง
5. เทคโนโลยีการแสดงตัวตน (Presence Technology) ช่วยให้สมาชิกสามารถดูข้อมูล เนื้อหา
ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์
สิ่งที่องค์กรและบริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ
(Facebook Fanpage) ซึ่งเป็นหน้าเว็บไซน์ที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ไปถึง
เพื่อนและบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจในเรื่องที่ถูกประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ โดยผู้ใช้บริการไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสร้างขึ้นมา ท�ำให้เฟซบุ๊กแฟนเพจมีประโยชน์อย่างมากในการโฆษณาสินค้า
และบริการต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง (อรรถชัย วรจรัสรังสี, 2556)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการสัมภาษณ์ (In-depth interview) และการวิเคราะห์เอกสาร (Content analysis)
ท�ำการศึกษาและรวบรวมวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
บนเฟชบุ๊กแฟนเพจ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) ได้แก่ การสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูลส�ำคัญ เพื่อ
ศึกษาการน�ำเสนอเนื้อหาและรูปแบบผ่านสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นตัวแทนของบริษัทอินโฟ
กราฟิก ไทยแลนด์ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 ท่าน
คือ คุณศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์ ต�ำแหน่งInfographic Director ผูด้ แู ลเฟซบุก๊ 1 ท่าน คือ คุณปิยะนุช พร้อม
ประพันธ์ ต�ำแหน่ง Content Specialist และผูอ้ อกแบบสือ่ อินโฟกราฟิก 1 ท่าน คือ คุณวิทวัส เสน่หจ์ นั ทร์
ต�ำแหน่ง Creative Director เนื้อหาในการสัมภาษณ์ เป็นค�ำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ และ
การออกแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ในลักษณะค�ำถามปลายเปิด โดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ในการน�ำ
เสนอเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่ออินโฟกราฟิก โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกเสียง (Tape
recorder) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ขอบเขตและจ�ำนวนข้อมูล
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเฉพาะเนือ้ หาอินโฟกราฟิก ทีเ่ ผยแพร่บนเฟซบุก๊ แฟน
เพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการบันทึกรายละเอียดบนหน้าเฟซบุก๊ แฟนเพจในช่วงเวลาทีม่ กี ารโพสต์ขอ้ มูลทุกวันผ่าน
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ สรุปได้ว่ามีจ�ำนวนโพสต์ทั้งหมด 185 โพสต์ และการโพสต์ที่มีเนื้อหา
อินโฟกราฟิกทั้งหมด 98 โพสต์ จึงน�ำมาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 98 โพสต์ ส่วนที่เหลือ 87 โพสต์ เป็นโพสต์
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอินโฟกราฟิก เช่น โพสต์เกี่ยวกับการสมัครงาน การเข้าร่วมฝึกอบรม
การทักทายสมาชิก การให้ข้อมูลด้านการออกแบบ การแชร์ลิ้งค์ต่างๆ จึงไม่น�ำมาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการสื่อสารประกอบกับการเก็บ
ข้อมูลบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ เพื่อน�ำเนื้อหาสารที่ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
น�ำเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมาท�ำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และผู้วิจัย
ได้น�ำผลการวิเคราะห์เนื้อหาอินโฟกราฟิกบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ ดังนี้

ตอนที่ 1 ประเภทของเนื้อหาอินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ มีความต้องการให้ผรู้ บั สารเข้าถึงเนือ้ หาอินโฟกราฟิกโดยใช้เฟซบุก๊ แฟน
เพจเป็นสื่อกลาง และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั วัตถุประสงค์ทเี่ ลือกใช้เฟซบุก๊ คือ เฟซบุก๊ จะเป็นเครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์
แบรนด์ ท�ำให้ผคู้ นรูจ้ กั อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังสามารถเพิม่ ยอดขายโดยดึงดูดลูกค้า
ใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการออกแบบสือ่ อินโฟกราฟิกได้จากช่องทางนี้ กลุม่ เป้าหมายหลักเป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ าจาก
องค์กรใหญ่ๆ ทีต่ อ้ งการสือ่ สารข้อมูลยากๆ กับผูร้ บั สารให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ ส่วนกลุม่ เป้าหมายรองเป็นบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งเฟซบุ๊กนั้นมีเครื่องมือช่วยตรวจ
สอบผู้เข้าชมว่าเป็นบุคคลกลุ่มบ้าง ท�ำให้บริษัทสามารถวางแผนการสื่อสารเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ (ศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์, สัมภาษณ์เมื่อ 15 มีนาคม 2560)
ประเภทเนื้อหาที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนใหญ่จะเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะของการสอน
วิธีการเนื่องจากต้องการให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอยากพัฒนาตนเอง ระยะเวลาใน
การสือ่ สารข้อมูลทีล่ งใน เฟซบุก๊ แฟนเพจจะมีการเว้นช่วงเวลาในการน�ำเสนอ คือ จะไม่ลงติดต่อกันวันละ
หลายครั้ง แต่จะมีตารางในการเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่น�ำเสนอจะมีทั้งการคาดการณ์ล่วงหน้า และ
เนื้อหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบทันที เช่น ข่าวเด่นที่เป็นกระแสสังคม “ถ้าเป็นเรื่อง How to เราก็
ท�ำการเล่าเรือ่ งให้เขาน�ำไปใช้ได้ทนั ที เช่น การน�ำเสนอเป็นขัน้ ตอน จะท�ำให้เขารูเ้ ลยว่าจะต้องท�ำอย่างไร
บ้าง อีกทัง้ ยังมีการจับข้อมูลทีท่ นั กระแส เป็นประเด็นทีส่ งั คมให้ความสนใจ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร
ถ้าคนสนใจเรื่องนั้นจริงๆ เมื่อมาเห็นข้อมูลที่ถูกย่อยมาเป็นอินโฟกราฟิก เขาจะเกิดการยอมรับข้อมูลนั้น
และพออ่านสรุปจากข้อมูลที่เราจัดการให้เสร็จแล้ว ก็สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือศึกษาต่อได้”
(ปิยะนุช พร้อมประพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อ 15 มีนาคม 2560) ด้านการออกแบบเมื่อรับบรีฟมาแล้ว Creative
จะท�ำการย่อยข้อมูลและการดราฟทั้งแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีการก�ำหนดลักษณะสไตล์
ของการออกแบบให้เข้ากับบรีฟและกลุ่มเป้าหมาย (วิทวัส เสน่ห์จันทร์, สัมภาษณ์เมื่อ 15 มีนาคม 2560)
ตารางที่ 1: แสดงจ�ำนวนความถีแ่ ละร้อยละของประเภทเนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอบนเฟซบุก๊ แฟนเพจอินโฟกราฟิก
ไทยแลนด์
ความถี่ในการปรากฏเนื้อหาประเภทต่างๆ
ประเภทเนื้อหาที่น�ำเสนอ
จ�ำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ
1. การรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์
17
17.35
2. การสอนวิธีการ (How to)
60
61.23
3. รายงานผล
2
2.04
4. การเปรียบเทียบ
6
6.12
5. การเปลี่ยนแปลงของเวลา
2
2.04
6. ค�ำอธิบายเชิงวิชาการ
5
5.10
7. สรุปภาพรวม
6
6.12
รวม
98
100
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จากตารางที่ 1 พบว่า การน�ำเสนอเนื้อหาอินโฟกราฟิกประเภทต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งหมด 98 ตัวอย่าง โดยลักษณะเนื้อหาประเภท
การสอนวิธีการ (How to) เป็นเนื้อหาที่ถูกน�ำเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์มากที่สุด
จ�ำนวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.23 อันดับสอง เนื้อหาประเภทการรายงานข่าวหรือประเด็น
สถานการณ์ จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.35 อันดับสาม มีจ�ำนวนเท่ากัน คือ เนื้อหาประเภท
การเปรียบเทียบและสรุปภาพรวม จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.12 ล�ำดับที่สี่ เนื้อหาประเภท
ค�ำอธิบายเชิงวิชาการ จ�ำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.10 และอันดับสุดท้ายมีจ�ำนวนเท่ากัน คือ
เนื้อหาประเภทการรายงานผลและการเปลี่ยนแปลงของเวลา จ�ำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.04
ประเภทเนื้อหาอินโฟกราฟิกที่น�ำเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ มีลักษณะ
เนื้อหาแต่ละประเภท ดังนี้
1. ลักษณะเนื้อหาประเภทการสอนวิธีการ (How to) เป็นเนื้อหาที่แสดงถึงการบอกเล่ากลยุทธ์
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (โพสต์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “7 ขั้นตอนกู้ชีพ จากการขับ
รถยนต์ตกน�้ำ” มีการใช้ข้อความ และภาพอินโฟกราฟิกในลักษณะของการแสดงภาพจากซีรีย์ที่อยู่ใน
เหตุการณ์รถยนต์ตกน�้ำและเข้าสู่ภาพกราฟิก อธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะท�ำให้รถยนต์จมน�้ำ  และวิธี
การช่วยเหลือตัวเองขณะรถก�ำลังจมน�้ำด้วยวิธีการ 7 ขั้นตอน เนื้อหาประเภทเป็นเนื้อหาที่นิยมมากที่สุด
เนื่องจากมียอดไลท์จ�ำนวน 25,000 ครั้ง และแชร์ จ�ำนวน 32,426 ครั้ง
2. ลักษณะเนือ้ หาประเภทการรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์ เป็นเนือ้ หาอยูใ่ นความสนใจ
ของคนในช่วงนั้นๆ (โพสต์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “พิกัดลายแทง Pokestop
3 อัน ติด! 53 จุด ทั่วกรุงเทพ” เป็นลักษณะของประเด็นสถานการณ์ แสดงภาพในรูปแบบเกมส์โปเก
มอน โดยบอกว่าแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครมีสถานทีใ่ ดบ้างทีม่ โี ปเกมอน เพือ่ แสดงพิกดั ของโปเกมอน
จ�ำนวน 53 จุด เนื้อหาประเภทนี้ยอดไลท์จ�ำนวน 599 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 1,763 ครั้ง
3. ลักษณะเนื้อหาประเภทการเปรียบเทียบ เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
สองสิ่งขึ้นไป ช่วยท�ำให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล (โพสต์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2559) ในหัวเรือ่ ง “มีเวลาเท่ากัน แต่ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จเหมือนกัน” มีการใช้ขอ้ ความ และภาพอินโฟ
กราฟิกเปรียบเทียบระหว่างคนที่ท�ำตัวยุ่งกับคนที่มีประสิทธิภาพว่ามีลักษณะอย่างไร โดยมีค�ำว่า VS ใน
ภาพประกอบ และมีการใช้คำ� ถามว่าแล้วคุณอยากเป็นคนประเภทไหน? เนือ้ หาประเภทนีม้ ยี อดไลท์จำ� นวน
1,100 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 1,624 ครั้ง
4. เนือ้ หาประเภทสรุปภาพรวม เป็นเนือ้ หาทีส่ รุปข้อมูลในภาพรวมของหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ (โพสต์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “สรุปทุกเรื่องของ โดนัลด์ ทรัมป์ และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย” มีการใช้ขอ้ ความ และภาพอินโฟกราฟิกแสดงข้อความหลักตามนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์
บอกสถิตจิ ากการลงคะแนน แสดงข้อมูลประวัตขิ องโดนัลด์ ทรัมป์และนโยบายโดยรวม จากนัน้ บอกผลก
ระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ว่ามีอะไรบ้าง เนื้อหาประเภทนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 2,900 ครั้ง และแชร์
จ�ำนวน 5,430 ครั้ง
5. ลักษณะเนือ้ หาประเภทค�ำอธิบายเชิงวิชาการ เป็นเนือ้ หาเฉพาะทาง ทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือท�ำให้ได้รบั สาระในประเด็นทีน่ ำ� เสนอ (โพสต์เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “ไวรัสซิก้า ภัยเงียบจากยุงลาย” มีการใช้ข้อความ และภาพอินโฟกราฟิกบอก
ที่มาของไวรัสซิก้า อธิบายความหมายเกี่ยวกับไวรัสซิก้า ลักษณะอาการ วิธีป้องกันโรคด้วย 4 วิธี และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื้อหาประเภทนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 1,100 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 11,017 ครั้ง
6. ลักษณะเนื้อหาประเภทการเปลี่ยนแปลงของเวลา เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (โพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “King 9 Moment” มี
การใช้ข้อความ และภาพ อินโฟกราฟิกถ่ายทอดความเป็นมาของเรื่องราวตามพระราชกรณียกิจของ
ในหลวงผ่านภาพวาด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “King 9 Moment” พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่รวบรวมทุก
ความรู้สึก และความทรงจ�ำของชาวไทยที่มีต่อในหลวง เนื้อหาประเภทนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 2,800 ครั้ง
และแชร์ 2,323 ครั้ง
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7. ลักษณะเนือ้ หาประเภทรายงานผล เป็นการน�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับการรายงานผลของข้อมูล
บางอย่างเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ (โพสต์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “ยาเสพติด
ปัญหาทีต่ อ้ งการความร่วมมือจากทุกคนในสังคม” มีการใช้ขอ้ ความ และภาพอินโฟกราฟิกทีแ่ สดงถึงปัญหา
ของประเทศไทย ถ่ายทอดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปัจจุบัน บอกสถิติของผู้ที่เสพ
ยาเสพติดและค้ายาเสพติด บอกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น แนวคิดการแก้ปัญหาของรัฐบาล และข้อดีในการ
บ�ำบัดรักษา เนื้อหาประเภทนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 2,700 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 819 ครั้ง

ตอนที่ 2 รูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหาอินโฟกราฟิก
ตารางที่ 2: แสดงจ�ำนวนความถีแ่ ละร้อยละของรูปแบบทีน่ ำ� เสนอบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
ความถี่ในการปรากฏรูปแบบประเภทต่างๆ
รูปแบบที่น�ำเสนอ
จ�ำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ
1. แบบภาพนิ่ง
43
43.88
2. แบบคลิกได้
34
34.69
3. แอนิเมทอินโฟกราฟิก
2
2.04
4. วีดิโออินโฟกราฟิก
15
15.31
5. แบบมีปฏิสัมพันธ์
4
4.08
รวม
98
100
จากตารางที่ 2 พบว่า มีการน�ำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกในแต่ละรูปแบบ จ�ำนวนทัง้ หมด 98 ตัวอย่าง
โดยรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งมีการน�ำเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
มากที่สุด จ�ำนวน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.88 อันดับสอง รูปแบบการน�ำเสนออินโฟกราฟิกแบบ
คลิกได้ จ�ำนวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.69 อันดับสาม รูปแบบการน�ำเสนอแบบวีดโิ ออินโฟกราฟิก
จ�ำนวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.31 อันดับสี่ รูปแบบการน�ำเสนออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์
จ�ำนวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.08 และอันดับสุดท้าย รูปแบบการน�ำเสนอแบบแอนิเมทอินโฟกราฟิก
จ�ำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.04
วิธีการน�ำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ มีลักษณะ
รูปแบบการน�ำเสนอแต่ละประเภท ดังนี้
1. แบบภาพนิ่ง เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดต่อการแผยแพร่ข้อมูล มีลักษณะการน�ำเสนอเป็นขึ้น
ตอนในรูปแบบ Presentation รูปแบบนี้สามารถสร้างการรับรู้ข้อมูลของผู้รับสารได้โดยง่าย (โพสต์เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง “วิธีการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ” มีการใช้
ข้อความและภาพอินโฟกราฟิกอธิบายวิธีการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ด้วยการเดินทาง
จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร รถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร MRT ท่าเรือโดยสาร สนามบิน
และบริการรถรับ-ส่งฟรี รูปแบบนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 3,000 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 20,713 ครั้ง
2. แบบคลิกได้ เป็นการเพิ่มเติมการออกแบบอินโฟกราฟิกภาพนิ่ง เป็นวิธีการเพิ่มเติมข้อมูลที่
สามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้จากการคลิกไปยังลิงค์ มีจดุ เด่นตรงทีส่ ามารถอธิบายข้อมูลทีม่ รี ายละเอียด
มากๆ ได้ ท�ำให้ผู้รับสามารถเข้าใจข้อมูลมากขึ้น (โพสต์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง
“ลอก vs เเรงบันดาลใจต่างกันตรงไหน?” มีการแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมโดยลิงค์ไปที่เว็บไซน์ infographic.
in.th การใช้ขอ้ ความและภาพอินโฟกราฟิกเปรียบเทียบระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการลอกกับแรง
บันดาลใจ ว่ามีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร รวมทัง้ แสดงข้อมูลให้เห็นชัดเจนว่าแบบไหนทีเ่ รียกว่าลอกหรือ
ไม่ลอก รูปแบบนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 420 ครั้งและแชร์จ�ำนวน 145 ครั้ง
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3. วีดโิ ออินโฟกราฟิก เป็นรูปแบบทีง่ า่ ยต่อการใช้งานและได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว มีลกั ษณะ
เป็นภาพเคลื่อนไหว น�ำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง (โพสต์เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง
“5 เทคนิค แต่งตัวให้ดสู งู ฉบับหนุม่ เตีย้ ” มีการใช้ขอ้ ความและภาพอินโฟกราฟิกแสดงลักษณะของคนทีม่ ี
ส่วนสูงต่างๆ เพือ่ น�ำเข้าเนือ้ หาว่าชายไทยทีส่ งู แค่ 170 ซม. ก็สามารถท�ำตัวให้ดสู งู ได้ดว้ ยวิธกี ารแต่งตัวด้วย
5 เทคนิค รวมทัง้ มีการน�ำเสนอในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างการแต่งตัวทีค่ วรท�ำและไม่ควรท�ำ รูปแบบ
นี้มียอดไลท์จ�ำนวน 2,000 ครั้ง และแชร์ จ�ำนวน 1,305 ครั้ง
4. แบบมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการออกแบบที่ให้ผู้ชมสามารถควบคุมหรือแสดงภาพได้เอง ท�ำให้
ผู้ชมมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอ พบตามภาพที่ 33 (โพสต์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรื่อง
“10 วิธี เริ่มต้นเข้าสู่ Pokemon Trainer” มีการใช้ข้อความและภาพอินโฟกราฟิกบอกเทคนิคการเริ่มต้น
เล่นเกมส์ Pokemon เพื่อก้าวสู่ Pokemon Trainer ในลักษณะการแสดงข้อมูลแบบ 360 องศา ให้ผู้ชมได้
ใช้เมาท์ลากเพื่ออ่านข้อมูล รูปแบบนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 1,300 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 363 ครั้ง
5. แอนิเมทอินโฟกราฟิก เป็นการสร้างภาพเคลือ่ นไหวในขณะทีท่ ำ� การรับชม (โพสต์เมือ่ วันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2559) ในหัวเรือ่ ง “ร่วมจุดเทียนแห่งความทรงจ�ำ” มีการใช้ขอ้ ความเพือ่ ให้สมาชิกแฟนเพจ
เกิดความสนใจ และเข้าไปชมเว็บไซต์ King 9 Moment ภาพแอนิเมทอินโฟกราฟิกที่ถ่ายทอดด้วยภาพ
แสงเทียนทีค่ อ่ ยๆ สว่างขึน้ ทัว่ ท้องสนามหลวงทีม่ ภี าพของวัดพระแก้วเป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงการรวมพลัง
ของประชาชนชาวไทย รวมทัง้ มีภาพแสงของดวงดาวทีร่ อ้ ยเรียงกันเป็นภาพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และตัวเลขรัชกาลที่ 9 รูปแบบนี้มียอดไลท์จ�ำนวน 3,400 ครั้ง และแชร์จ�ำนวน 1,326 ครั้ง

อภิปรายผลการวิจัย

ลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุก๊ ของบริษทั อินโฟกราฟฟิก ไทยแลนด์ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ท�ำให้ผู้รับสารรู้จักอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์มากขึ้น สามารถเพิ่ม
ยอดขายโดยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ที่องค์กร
จะต้องให้ความส�ำคัญ และใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับวางแผนประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับ
องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ให้รู้จักองค์กรมากขึ้น และเพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
ลักษณะเนือ้ หาสาร บนเฟซบุก๊ แฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ พบว่า เนือ้ หาส่วนใหญ่เป็น
ประเภทการสอนวิธกี าร (How to) ซึง่ มีลกั ษณะเนือ้ หาทีแ่ สดงข้อมูลเป็นขัน้ เป็นตอน ท�ำให้งา่ ยต่อการรับชม
และท�ำความเข้าใจของผู้รับสาร รองลงมา คือ เนื้อหาประเภทการรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์
เนือ้ หาประเภทนีจ้ ะเป็นเนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ ท�ำให้เกิดความต้องการในการรับชม สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ ที่พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้เผยแพร่เป็นเนื้อหาประเภทการสอนวิธีการ และเนื้อหาประเภท
การรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์ ซึ่งเนื้อหานั้นสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
เนื้อหาที่เผยแพร่นั้นได้จากการศึกษาค้นคว้าและคัดกรองข้อมูลทุกครั้งก่อนน�ำเสนอ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับและชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ Lankow, Ritchie & Crooks (2012) จาก
การศึกษากระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก ที่กล่าวว่า การสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมในการออกแบบ ควร
ค้นคว้าให้คน้ พบข้อเท็จจริงและบอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ อย่างถูกต้อง อีกทัง้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่ง
ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือและตรงประเด็น
การน�ำเสนอเนือ้ หาในการสือ่ สารด้วยสือ่ อินโฟกราฟิกควรมีขอ้ ความสัน้ ๆ ไม่มากเกินไป มีความ
กระชับ ชัดเจน จะท�ำให้ผรู้ บั สารสามารถเข้าใจด้วยภาพได้งา่ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล ถิน่ วิรตั น์
(2555) กล่าวว่า ในการสือ่ สารข้อมูลทีม่ จี ำ� นวนมากมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ การใช้อนิ โฟกราฟิก
ท�ำให้การสื่อสารมีความง่าย เกิดความเข้าใจมากกว่าการใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว
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รูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์
การศึกษารูปแบบในการสือ่ สาร บนเฟซบุก๊ แฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ พบว่า รูปแบบ
ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเสนออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง มีวิธีการน�ำเสนอเป็นหน้าๆ ในรูปแบบ Presentation
ถือว่าเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดต่อการเผยแพร่ข้อมูล รองลงมา คือ การน�ำเสนออินโฟกราฟิกแบบคลิกได้
เป็นการเพิ่มเติมการออกแบบ อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง ด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึก หรือรายละเอียด
ต่างๆ ที่มีจ�ำนวนมากได้จากการคลิ๊กไปยังลิงค์ อันดับ 3 คือ การน�ำเสนอ วีดิโออินโฟกราฟิก รูปแบบ
นี้เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการรับรู้และจดจ�ำ  เนื่องจากมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถน�ำเสนอได้
ทั้งภาพและเสียง สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล อ้างใน ปิยะฉัตร พรหมมา (2556)
กล่าวว่า รูปแบบของสารที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การใช้ข้อความหรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และภาพวีดิโอ
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าเฟซบุก๊ แฟนเพจของอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ มีการน�ำเสนอ
เนื้อหาจากแหล่งต่างๆ มาสรุปให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาพที่สามารถแบ่งตาม
ลักษณะของภาพ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี พิเชษฐพันธ์ และกาญจนา แก้วเทพ (2555) ทีก่ ล่าวว่า
ส่วนใหญ่รูปแบบที่นิยมสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ จะใช้ภาพในการสื่อสารเป็นหลัก ถึงร้อยละ 93.82 โดยภาพ
ส่วนใหญ่เกิดจากชุดสัญญะที่ท�ำหน้าที่ร่วมกันในการสื่อความหมายในลักษณะดัชนี (Index) อีกทั้งภาพยัง
ช่วยในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก สามารถจูงใจให้เกิดการรับรู้ และรวบรวมความรู้ ความคิด รวมทั้ง
บรรยายให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้
ข้อค้นพบในการวิจัย พบว่า ลักษณะเนื้อหาการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เพือ่ ท�ำให้เกิดความสนใจ มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นเนือ้ หาเกีย่ วการสอนวิธกี าร หรือประเด็น
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการรับชม รวมทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จะมี
บทบาทส�ำคัญมากทีส่ ดุ ดังนัน้ องค์กรควรมีการสร้างเนือ้ หาในการสือ่ สารทีม่ ปี ระโยชน์ จะท�ำให้ผรู้ บั สารมี
การรับรูท้ ดี่ ี โดยถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผูร้ บั สารทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัย

1) การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับ
เทศกาลส�ำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ดังนั้นหากจะท�ำการศึกษาครั้งต่อไปอาจเก็บ
ข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ได้เนื้อหาและรูปแบบในการน�ำเสนอเนื้อหาอินโฟกราฟิกในอนาคตที่
หลากหลายมากขึ้น
2) การศึกษาครั้งต่อไปในส่วนของการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ให้มีการเพิ่มการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่ออินโฟกราฟิก ต่อการรับรู้และ
จดจ�ำเนื้อหาและรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิกด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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