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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอ การส่ือความหมายและองคป์ระกอบ

ทางการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว เป็นการวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิวทิยาการวเิคราะห์ภาพ (Visual Methodologies)  และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) เป็นแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์เน้ือหาการส่ือสารสุขภาวะท่ีปรากฏบนส่ืออินโฟกราฟิก
ของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวจ านวน 13 ช้ิน ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทาง
บาทเดียวมีการน าเสนอเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะ 6 รูปแบบคือ รูปแบบการให้ความรู้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
การรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์ การสอนวิธีการ  การน าเสนอผลส ารวจหรือวิจยั และการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการตามล าดับ ส าหรับเทคนิควิธีการน าเสนอส่ือสุขภาวะมี 2 ประเภทคือ                
1) หลกัการจดัวางหนา้ (LAYOUT) พบ 6 รูปแบบ ไดแ้ก่เทคนิคการจดัวางหนา้แบบแถบแกน แบบกลุ่ม แบบแถบตรง 
แบบละครสัตว ์แบบกรอบภาพ และแบบหนักบทตามล าดบั และประเภทท่ี 2) เทคนิคการเล่าเร่ืองหรือรูปแบบการ
น าเสนอ ไดแ้ก่ เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบแบ่งรายละเอียดยอ่ย แบบภาพและขอ้ความ แบบแสดงความสัมพนัธ์ แบบอ่าน
ง่าย แบบกระบวนการหรือขั้นตอนแบบช่วงเวลา แบบแบ่งส่วน แบบขอ้ความหรือตวัเลขและแบบโครงสร้างตามล าดบั
ส าหรับการส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว พบ  
1) องค์ประกอบดา้นเน้ือหา มีการใชส่ื้ออินโฟกราฟิกท าหน้าท่ีให้ขอ้มูล สร้างความมหัศจรรย ์โน้มน้าวใจ ประดับ
ตกแต่ง และท าหนา้ท่ีเชิงอตัภาษาศาสตร์ ส่วนเน้ือหานามธรรมพบวา่มีการส่ือความหมายดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์หรือ 
พิกโตแกรม กราฟิกเสมือนจริง ภาษาเวคเตอร์และการ์ตูนตามล าดับ 2) องค์ประกอบด้านสี  พบมีการใช้สีส่ือ
ความหมายดว้ยการพาดหวั 5 คู่สีคือ สีเขียว-ขาว สีแดง-ด า สีม่วง-ขาว สีชมพ-ูขาว และสีฟ้า-ขาว นอกจากนั้นมีการใชสี้
วรรณะร้อนในการส่ือความหมายถึงการกระตุน้ ต่ืนตวัและตระหนักรู้ และวรรณะสีเย็นในการส่ือความหมายถึง
ความรู้สึกผ่อนคลายและความสบายใจในการรับขอ้มูลข่าวสาร 3) องคป์ระกอบดา้นแสง มีการใชแ้สงน ้ าหนกัอ่อนใน
การแสดงเน้ือหาความเป็นมิตรและความเป็นห่วงเป็นใย แสงน ้ าหนักปานกลางในการมีสติและการยอมรับสภาวะ
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ความเป็นจริง และการใชแ้สงน ้ าหนักเขม้ในการท าให้เกิดการต่ืนตวัและความอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 4) องค์ประกอบ
ดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี พบการใชก้ารจดัสัดส่วนของพ้ืนท่ี การเนน้ย  ้าจุดเด่น และการใชค้วามแตกต่างและ
ความขดัแยง้  และ 5) ด้านอารมณ์ภาพ มีการส่ือความหมาย 3 ลกัษณะคือ อารมณ์ภาพแบบให้ก าลงัใจ แบบห่วงหา
อาทร และแบบกระตุน้ให้ต่ืนตวั ส าหรับองคป์ระกอบทางการสร้างสรรคมี์การใชก้ารศึกษาดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มผูรั้บ
สารแบบเฉพาะเจาะจง 3กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มวิชาชีพแพทยแ์ละสาธารณสุข 2) กลุ่มวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการ
ออกแบบ และ 3) กลุ่มผูรั้บสารท่ีกดติดตามเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว พบองคป์ระกอบการสร้างสรรคส่ื์อสุข
ภาวะ 3 ประเภทคือ การสร้างสรรคด์า้นการรับรู้ ดา้นองคป์ระกอบการสร้างสรรคแ์ละดา้นการส่ือสารสุขภาวะ  

 
ค ำส ำคญั: การส่ือสารสุขภาวะ การส่ือความหมาย เฟชบุ๊ค แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว   
 

Abstract 
The objective of this qualitative research is to study presentation forms and Techniques Communication of 

meaning and Creative elements about wellness communication from infographics of a Facebook page “SOS 
Specialist” using visual methodologies as a guideline for studying and analyzing the content of wellness 
communication that appears on the infographics of SOS in the amount of 13 pieces. The results of the study showed 
that the forms of infographics of Facebook page “SOS Specialist” 6 types of wellness communication including 
knowledge, behavior change, news reporting or situation issues, teaching methods presentation of survey results or 
research, and presentation of content about promoting products or services. For the techniques, there were 2 types;    
1) the principle of layout including Axial Layout, Group Layout, Band Layout, Circus Layout, Frame layout and Copy 
heavy layout. 2) narrative techniques or presentation forms including List, Visualized Aryicle, Floechart, Useful Bait, 
Road Map, Timeline and Versus, Heavy Data / Number Porn and Structure respectively. For communication of 
meaning about wellness communication in “SOS specialist”, it was found that 1) in terms of content, infographics 
were used as concrete content to perform informative function magic, persuasive function, decorative function and 
metalinguistic function, and as abstract content to create meaning by using the Symbol or Pictogram, Realistic 
graphics, Vector and Cartoons, respectively; 2) in terms of color, 5 pairs of  meaning colors were useds as headlines 
including green-white, red-black, purple-white, pink-white and blue-white. In addition, warm tones were also used to 
alert the awareness and cool tones were used to create relaxation and comfort in receiving information; 3) in terms of 
light, soft light was used to express the content, friendliness and concern, while   medium light was used to express 
consciousness and acceptance of reality and the use of dark light was to cause alertness and danger to occur; 4) in 
terms of spatial composition, the principles of proportion, principles of  dominance and the use of differences and 
contrast were identified; and 5) in terms of emotional elements, there were 3 types of meaning including 
encouragement, carefree and stimulating. For creative elements, the study was conducted by interviewing 3 specific 
groups of recipients: 1) medical and public health professional base 2) journalism and design professional base, and 3) 
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the receiver group that follows Facebook page “SOS Specialist” which was found that there were 3 types of wellness 
communication creation elements: perception creativity and wellness communication.  
 
Keywords: Wellness communication, Communication of meaning, Facebook, SOS specialist 

 
1. บทน า 
 ส่ืออินโฟกราฟิก หรือ Information Graphic เป็นส่ือท่ีน าข้อมูล (Information) ข้อมูล (Data) หรือความรู้ 
(Knowledge) สรุปเป็นสารสนเทศในลกัษณะขอ้ความภาพท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว โดยการใช้
สัญลกัษณ์ (symbol)  ต่างๆในการอธิบายขอ้มูลท่ีมีความซับซอ้นให้เขา้ใจไดง่้าย รวดเร็วและชดัเจนตรงประเด็นมาก
ท่ีสุดในภาพๆ เดียว ดงันั้นส่ืออินโฟกราฟิกจึงเปรียบเสมือนส่ือท่ีบูรณาการการจดัระเบียบขอ้มูลท่ีมีบทบาทในการ
ส่ือสาร การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการพฒันาด้านส่ือและมีความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและการใชชี้วติในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเทคโนโลยกีลายเป็นส่วน
หน่ึงและเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของผูค้นในยคุปัจจุบนั รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรและภาคประชาชน ในการสร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจหรือแมแ้ต่องคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไรอยา่งส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีน าส่ืออินโฟกราฟิกมาใชด้ าเนินงานทุกกิจกรรมของหน่วยงานโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะตน้แบบท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้าง
สุขภาวะอยา่งสร้างสรรค์ รวมไปถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้บริการขอ้มูลข่าวสารผ่านรูปแบบเพ่ือร่วมสร้างสุข
ภาวะในสังคมไทย โดยส่วนหน่ึงของแผนเสริมสร้างสุขภาวะท่ีส าคญัก็คือ โครงการแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว (SOS 
SPECIALIST)  
 แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว หรือ SOS Specialist เกิดจากกลุ่มแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความ
คิดเห็นตรงกนัวา่ โลกในยคุปัจจุบนัเขา้สู่ยคุ Digital ซ่ึง Social network เขา้มามีอิทธิพลกบัชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมาก  
ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีท่ีสามารถส่ือสารและรับข่าวสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน แต่ขอ้เสียคือข่าวสารท่ีไม่ไดมี้การกลัน่กรอง
โดยเฉพาะข่าวสารและขอ้มูลทางการแพทย ์ซ่ึงถา้มีการรับข่าวสารหรือขอ้มูลทางการแพทยอ์ยา่งผิด ๆ และน าไปใช้
หรือปฏิบัติตามนั้น อาจท าให้เกิดความเส่ียงถึงชีวิตได ้ดังนั้นกลุ่มแพทยเ์ฉพะทางบาทเดียว จึงได้จดัท า website ท่ี
รวบรวมแพทยเ์ฉพาะทางดา้นต่างๆ มาให้ขอ้มูลความรู้ ข่าวสารและค าแนะน าเก่ียวกบัสุขภาพพ้ืนฐานท่ีเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได้แลว้จึงขยายช่องทางในการส่ือสารผ่านทาง Facebook Fanpage อีกช่องทางหน่ึงท่ี
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของตวัท่านเองหรือส่ิงท่ีท่านสงสัยมาปรึกษาแพทยไ์ดโ้ดยตรง 
โดยปัจจุบนั Facebook Fanpage ของแพทยบ์าทเดียว มีคนกดถูกใจ (Like) มากถึง 150,030 คน (28 ธนัวาคม 2561)  
 อน่ึง ค าวา่การส่ือสารสุขภาวะ (Well-being communication) เป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาวะ
ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “สุข” หรือ “ความสุข” จากการประเมินตนเองของบุคคลว่ามีสุขภาพดี โดย
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2553 ใหค้วามหมายวา่ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของคนท่ีมีความสุข ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ มีความสุขสบายและอนามยัดี ดงันั้น การส่ือสารสุขภาวะจึงเป็นการใชท้กัษะความรู้ทางการส่ือสารมา
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บูรณาการรวมกบัการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ ทั้ งน้ีก็เพ่ือการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีรวมถึงการ
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาวะเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมแบบสองทาง กล่าวคือ ในปัจจุบนัการส่ือสารสุขภาวะนบัเป็น
ศาสตร์ท่ีมีความส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งในการด าเนินการควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดูแลรักษาพยาบาลรวมถึงการส่ือสารขอ้มูลเพ่ือประโยชน์กบัผูป่้วย
และเพ่ือส่ือสารให้ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจกบักระบวนการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพทั้งหมด โดยการส่ือสารสุขภาพมี
หลายประเภทด้วยกัน อันได้แก่ การให้ความรู้หรือค าแนะน าโดยตรง (direct education, direct guidance) หรือการ
แนะน าล่วงหน้า (anticipatory guidance) รวมถึงการให้การปรึกษา (counseling) (ชิษณุ พนัธ์ุเจริญและคณะ, 2552) 
ดงันั้นการส่ือสารสุขภาวะท่ีน าเสนอโดยกลุ่มแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวน้ีถือไดว้า่เป็นนวตักรรมการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ท่ีจดัท าจากความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์วชิาชีพและการมีจิตสาธารณะหรือการใหป้ระโยชน์จาก
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานโดยกลุ่มแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีตอ้งการ
น าเทคโนโลยีการส่ือสารการช่วยเพ่ิมศักยภาพในการส่งถ่ายขอ้มูลหรือชุดความรู้ไปยงักลุ่มมวลชนในหลากหลาย
บริบทท่ีมีขอ้จ ากดั รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการรับขอ้มูลการส่ือสารสุขภาวะอยา่งเท่าเทียมกนัของคนในสงัคม 
 ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งการศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะ รวมไปถึงการส่ือ
ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะของโครงการแพทยบ์าทเดียว และการศึกษาองคป์ระกอบทางการสร้างสรรค์
เก่ียวกับการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีมีการน าเสนอผ่านส่ืออิน      
โฟกราฟิกในการท าหน้าท่ีทั้ งในเร่ืองของการน าเสนอความรู้หรือค าแนะน าโดยตรงหรือการน าเสนอขอ้มูลทางสุข
ภาวะผ่านการส่ือสารดว้ยภาพวา่มีลกัษณะรูปแบบอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ีก็เพ่ือน าผลวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารสุขภาวะ
ผา่นส่ืออินโฟกราฟิกมาใชใ้นการศึกษาและการสร้างเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอเก่ียวกับการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊ค
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว 
 2. เพื่อศึกษาการส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทาง
บาทเดียว 
 3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์เก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊ค
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) 
และการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 แหล่งขอ้มูลแบ่งออกเป็น 1) แหล่งขอ้มูลประเภทส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการ
น าเสนอและการส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว 
และ 2) แหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบไปดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มผูรั้บสารแบบเฉพาะเจาะจง 3กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มวิชาชีพ
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แพทยแ์ละสาธารณสุข 2) กลุ่มวชิาชีพส่ือสารมวลชนและการออกแบบ และ 3) กลุ่มผูรั้บสารท่ีกดติดตามเฟซบุ๊คแพทย์
เฉพาะทางบาทเดียว เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์เก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของ
เฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว  

4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพประเภทส่ืออินโฟกราฟิกตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 จนถึงเดือนธนัวาคม 2560 
มีจ านวนภาพเป็นจ านวนทั้งส้ิน 68 ช้ิน โดยแบ่งออกเป็นภาพประเภทส่ืออินโฟกราฟิกน าเสนอขอ้มูลท่ีมีการข้ึนเครดิต
แพทยเ์ฉพาะทาง (S.O.S) จ านวน 20 ช้ิน ภาพประเภทส่ืออินโฟกราฟิกท่ีน าเสนอขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ 4 ช้ิน    
ภาพประเภทส่ืออินโฟกราฟิกท่ีเป็นขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 6 ช้ิน ภาพประเภทส่ืออินโฟกราฟิกท่ีไม่ข้ึน
เครดิตจ านวน 14 ช้ิน และภาพประเภทส่ือท่ีเป็นชุดขอ้มูลจ านวน 24 ช้ิน ผูว้จิยัจึงอาศยัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกภาพ
แบบเฉพาะเจาะจงท่ีตรงกบัประเด็นปัญหาน าวิจยัเท่านั้น โดยการเลือกเฉพาะภาพท่ีเป็นส่ืออินโฟกราฟิกน าเสนอ
เน้ือหาขอ้มูลท่ีจบในภาพๆ เดียวและท่ีมีการข้ึนเครดิตแพทยเ์ฉพาะทาง (S.O.S) จ านวน 13 ช้ิน 
 4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้นวทางการวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) โดยใชท้ฤษฏีเป็นเคร่ืองมือ 
และขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นวิธีการอุปนัย ประกอบไปดว้ย 1) การศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการน าเสนอเก่ียวกบัการ
ส่ือสารสุขภาวะ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดเก่ียวกับส่ือสารสุขภาวะ และแนวคิดเก่ียวกับส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล 2) การศึกษาเน้ือหาการส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะใชแ้นวคิดการส่ือสาร
ด้วยภาพ (Visual Communication) และการวิเคราะห์ภาพ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล  และ3) การศึกษา
องคป์ระกอบทางการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
 
4. ผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษารูปแบบเทคนิค วิธีการน าเสนอ การส่ือความหมายและองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์
เก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยใช้วิ ธีวิทยาการวิเคราะห์ภาพ (Visual 
Methodologies) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์เน้ือหาการ
ส่ือสารสุขภาวะท่ีปรากฏบนส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวจ านวน 13 ช้ิน ดว้ยวธีิอุปนยัตามประเด็น
ของวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดว้ยการใชก้ารน าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอเก่ียวกับการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊ค
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเด็นในการวเิคราะห์เป็น 2 องคป์ระกอบอนัไดแ้ก่  
 1.1. การศึกษารูปแบบการน าเสนอเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะ
ทางบาทเดียวพบ 6 รูปแบบอนัประกอบไปดว้ยรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือ  รูปแบบการใหค้วามรู้ (To Know)  มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.30 % หรือจ านวนทั้ งส้ิน 12 ภาพจากทั้ งหมด 13 ภาพ รองลงมาคือรูปแบบการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจ านวน 9 ช้ิน และรูปแบบการรายงานข่าวหรือประเด็นสถานการณ์กบัรูปแบบการสอนวิธีการ (How to) 
จ านวนเท่ากนัคือ 3 ช้ิน ส าหรับรูปแบบการน าเสนอผลส ารวจหรือวจิยัพบจ านวน 2 ช้ินและสุดทา้ยรูปแบบการน าเสนอ
เน้ือหาเก่ียวกบัการโปรโมทสินคา้หรือบริการพบจ านวน 1 ช้ินตามล าดบั 
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 1.2 การศึกษาเทคนิคการน าเสนอเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะ
ทางบาทเดียว พบเทคนิคการน าเสนอดว้ยออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1.2.1 หลกัการจดัวางหน้า (LAYOUT) พบว่าการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทาง
บาทเดียว มีการจดัวางหนา้ 6 รูปแบบต่อไปน้ี เทคนิคการจดัวางหนา้แบบแกน (Axial Layout) มากท่ีสุดจ านวน 7 ช้ิน 
รองลงมาคือเทคนิคการจดัวางหน้าแบบกลุ่ม (Group Layout) จ านวน 6 ช้ิน และเทคนิคการจดัวางหน้าแบบแถบตรง 
(Band Layout) จ านวน 3 ช้ิน ส าหรับเทคนิคการจดัวางหนา้แบบละครสตัวพ์บจ านวน 2 ช้ิน และเทคนิคการจดัวางหนา้
แบบกรอบภาพ (Frame layout)  และแบบหนกับท (Copy heavy layout) จ านวนเท่ากนัคือ 1 ช้ิน 
 1.2.2 เทคนิคการเล่าเร่ืองหรือรูปแบบการน าเสนอในการสร้างสรรคส่ื์ออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะ
ทางบาทเดียว พบวา่ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวมีการใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสารสุข
ภาวะตามล าดบัดงัน้ี คือ เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบแบ่งรายละเอียดยอ่ย (List) จ านวน 11 ช้ิน รองลงมาคือการเล่าเร่ือง
แบบภาพและขอ้ความ (Visualized Aryicle) จ านวน 6 ช้ิน ส าหรับการเล่าเร่ืองแบบแสดงความสัมพนัธ์ (Floechart) 
และ แบบอ่านง่าย (Useful Bait) พบเท่ากนัจ านวน 5 ช้ิน และการเล่าเร่ืองแบบกระบวนการหรือขั้นตอน (Road Map) 
แบบช่วงเวลา (Timeline) และแบบแบ่งส่วน (Versus) พบเท่ากนัจ านวน 2 ช้ิน และสุดทา้ยการเล่าเร่ืองแบบขอ้ความ
หรือตวัเลข (Heavy Data/Number Porn) กบัแบบโครงสร้าง (Stucture) พบจ านวน 1 ช้ินเท่ากนั 
 2 การวิเคราะห์การส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะ
ทางบาทเดียว เป็นการใชว้ิธีวิทยาการดา้นการวิเคราะห์ภาพตามแนวทาง The Good eye (Gillian Rose, 2001) โดยจะ
อธิบายผลการวจิยัในส่วนของฐานแห่งภาพท่ีประกอบดว้ยประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1 องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาดว้ยวธีิวทิยาการวเิคราะห์ภาพในมิติของฐานแห่ง
ภาพ (site of image itself) โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษาภาพอินโฟกราฟิกท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาเชิงแนวคิด เป้าหมาย ความรู้สึก
หรือเจตนาท่ีผูส้ร้างสรรค์ผลงานตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้มภาพ ประกอบไปดว้ย การส่ือความหมาย 2 ลกัษณะคือ
 2.1.1. การส่ือสารสุขภาวะผา่นเน้ือหารูปธรรม อนัหมายถึง ลกัษณะของการน าเสนอเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัสุข
ภาวะท่ีแบ่งตามหนา้ท่ีในการส่ือความหมายถึงเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิกท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาท
เดียว โดยผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการส่ือความหมายสุขภาวะในเชิงเน้ือหารูปธรรม พบ 5 รูปแบบดว้ยกนั 
อันประกอบไปด้วย  ก) การส่ือความหมายสุขภาวะในการท าหน้าท่ีให้ข้อมูล ( Informative Function) พบว่าส่ือ      
อินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวมีการส่ือความหมายผ่านเน้ือหารูปธรรมจากการส่ือสารสุขภาวะดว้ยการ
ท าหน้าท่ีในการให้ขอ้มูลทุกภาพจ านวน 13 ภาพ รองลงมาคือการส่ือความหมายสุขภาวะในการท าหนา้ท่ีสร้างความ
มหศัจรรย ์พบจ านวน 7 ช้ิน และการส่ือความหมายสุขภาวะในการท าหนา้ท่ีโนม้นา้วใจ (Persuasive Function) จ านวน 
5 ช้ิน การส่ือความหมายสุขภาวะในการท าหนา้ท่ีประดบัตกแต่ง (Decorative Function) จ านวน 4 ช้ิน และสุดทา้ยการ
ส่ือความหมายสุขภาวะในการท าหนา้ท่ีเชิงอตัภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Function) จ านวน 3 ช้ินตามล าดบั 
 2.2.2. การส่ือสารสุขภาวะผ่านเน้ือหานามธรรม อนัหมายถึงอนัหมายถึง ลกัษณะของการน าเสนอเน้ือหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาวะท่ีผูส้ร้างสรรคช้ิ์นงานตอ้งการแฝงเน้ือหาไวภ้ายในองคป์ระกอบอ่ืนๆ ภายในภาพอินโฟกราฟิก 
ซ่ึงเน้ือหาในการส่ือความหมายนามธรรมท่ีปรากฏบนอินโฟกราฟิกแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวจะมีลกัษณะเป็นเน้ือหา
ท่ีแบ่งตามภาษาของอินโฟกราฟิกท่ีมีลกัษณะของการส่ือความหมายดว้ยภาษาในการออกแบบ (Design Language of 
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Infographics) หรือการใชก้ารเล่าเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาวะผ่านเน้ือหาภายในองคป์ระกอบภาพพบวา่ การส่ือความหมายสุข
ภาวะด้วยการใช้สัญลักษณ์หรือพิกโตแกรม (Pictogram) มากท่ีสุดจ านวน 8 ช้ิน รองลงมาคือกราฟิกเสมือนจริง 
(Realistic Graphic) จ านวน 6 ช้ิน และสุดทา้ย ภาษาเวคเตอร์ (Vector) และการ์ตูน (Cartoon) จ านวนเท่ากนัคือ 5 ช้ิน  
 2.2 องคป์ระกอบดา้นสี เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาพท่ีเนน้การส่ือความหมายดว้ยสีท่ีมีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งยิ่งต่ออารมณ์และความรู้สึก เช่นความน่าเช่ือถือ น่าไวว้างใจ ความรู้สึกถึงความเป็นมิตร ความอนัตราย รวมไป
การใชโ้ทนสีท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารออกแบบเป็นระบบมากข้ึน โดยการใชอ้งคป์ระกอบดา้นสีมีอยู ่3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.2.1. การใช้สีในการส่ือความหมายของการพาดหัวหลักและพ้ืนหลังภาพ เป็นลักษณะของการส่ือ
ความหมายดว้ยการแบ่งเน้ือหาความสัมพนัธ์ของสีส าหรับการเลือกใชสี้พาดหัวเน้ือหาหลกัและการให้สีพ้ืนหลงั  โดย
ในงานวจิยัช้ินน้ีพบ 5 คู่สี ประกอบไปดว้ย 1) การใชคู้่สีเขียว-ขาวพบเป็นคู่สีน้ีมากท่ีสุดในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
ความรู้และ การให้ขอ้มูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การให้ความแนะน าเก่ียวกบัอาการและโรคภยัต่างๆ 
เน่ืองจากสีเขียวมีความหมายถึงธรรมชาติ สุขภาพ ความปลอดภยั การเร่ิมตน้ใหม่ การรักษา ความหวงั และความ
แข็งแรง ส่วนสีขาวเป็นสีท่ีมีความหมายถึงความบริสุทธ์ิ มิตรภาพ พยาบาลและความสะอาดปราศจากเช้ือโรค            
2) การใชคู้่สีแดง-ด า คือการใชพ้าดหัวเร่ืองสีแดงและภาพพ้ืนหลงัสีด า โดยพบในภาพท่ีมีการส่ือความหมายเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีตอ้งการให้ผูรั้บสารเกิดความตระหนกัรู้ถึงอนัตรายบางอยา่งในการส่ือสารในภาวะส าคญัของการรักษาหรือ
การเฝ้าระวงัในสุขภาวะบางอยา่ง เน่ืองจากสีแดงมีความหมายถึงความจริงใจ ความผิดพลาด ความอนัตราย ส่วนสีด า
หมายถึง ความลึกลบั ความอนัตราย 3) การใชคู้่สีม่วง-ขาว คือการใชพ้าดหวัเร่ืองสีม่วงและภาพพ้ืนหลงัสีขาว เป็นการ
ใชส่ื้อความหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ความลึกลบัและความรู้สึกท่ีแปรเปล่ียนไดง่้าย เช่นในเน้ือหา “รู้ล่วงหน้า
ก่อนเขา้วยัทองของหญิงชาย” 4) การใชคู้่สีชมพู-ขาว คือการใชพ้าดหัวเร่ืองสีชมพูและภาพพ้ืนหลงัสี เป็นการใชส่ื้อ
ความหมายเก่ียวกบัเน้ือหาของผูห้ญิงหรือเพศหญิงท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุ เช่นในเน้ือหา “8 สาเหตุท่ีขาดประจ าเดือน”  
และ 5) การใชคู้่สีฟ้า-ขาว โดยท่ีสีฟ้าเป็นสีเชิงสญัลกัษณ์ถึงสภากาชาด สถานพยาบาล ความสะอาด ความปลอดภยัและ
ความมัน่คงหรือความเช่ือมัน่  จึงพบในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลและการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลสุขภาวะ 
อยา่งเช่น เน้ือหาของการรับมือสภาวะวยัทอง เป็นตน้ 
 2.2.2. การใช้สีวรรณะอุ่น-เยน็ในการส่ือความหมาย (Warm Tone – Cool Tone) โดยสีวรรณะร้อน (Warm 
Tone) ใชใ้นเน้ือหาสุขภาวะท่ีตอ้งการกระตุน้ต่ืนตวัและตระหนกัถึงภยัจากอาการหรือความผิดปกติของโรคต่างๆ หรือ
การเตือนให้ระวงัและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายได ้ยกตวัอยา่งเช่น เน้ือหาเก่ียวกบั    
“5 ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดอมัพาต” เป็นตน้ ส่วนการใชสี้วรรณะเยน็ (Cool Tone) ในเน้ือหาท่ีตอ้งการให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายจากเน้ือหาท่ีหนักหรือเน้ือหาท่ีน่ากลวัลง เพ่ือให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสารท่ี
น าเสนอถึงความน่ากลวัจากกลุ่มโรคหรืออาการผิดปกติของร่างกายลดได้ ยกตวัอย่างเช่น “เมนูอาหารของผูป่้วย
มะเร็ง” เป็นตน้ 
 2.3 องคป์ระกอบดา้นแสง เป็นการวิเคราะห์การส่ือความหมายดว้ยคุณสมบติัของแสงท่ีน ามาใชก้ระตุน้การ
รับรู้ทางสายตาท่ีสามารถเน้นย  ้าจุดเด่นไปยงัภาพตามลกัษณะทางจิตวิทยาในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของภาพท่ี
แตกต่างกนัออกไปได ้เพราะแสงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการรับรู้ อีกทั้งยงัท าใหคุ้ณภาพของแสงและอุณหภูมิของ
สีท่ีปรากฏในวตัถุนั้น ๆ มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป เพราะแสงจะท าให้เกิดน ้ าหนกัอ่อนและแก่ของภาพ อีกทั้งยงัท า
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ให้เกิดระยะและความลึกของภาพท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแยกแยะรูปทรงออกจากพ้ืนผิวได้อีกดว้ย โดยใน
งานวิจยัช้ินน้ีพบว่ามีการใชแ้สงในระดบัค่าแสงท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบัมาใชใ้นการส่ือสารเน้ือหาเก่ียวกับสุขภาวะ 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1. การใชร้ะดบัแสงในน ้ าหนกัอ่อน ท่ีท าใหเ้ห็นวตัถุบางข้ึน โดยพบแสงน ้ าหนกัอ่อนมากท่ีสุด 
ในเน้ือหาท่ีแสดงความเป็นมิตร เป็นห่วงเป็นใยและต้องการให้ผูรั้บสารมีความรู้สึกท่ีผ่อนคลายในการส่ือสาร 
ยกตวัอยา่งเช่น ภาพ “ค าแนะน าและขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัยาหยอดตา ยาป้ายตา”  
 2.3.2. การใชร้ะดบัแสงในน ้ าหนกัปานกลาง พบการให้แสงในสภาพปกติ มีความเหมือนจริง และท าใหว้ตัถุ
มีสีท่ีสดใส สะทอ้นอารมณ์ตระหนกัรู้ การมีสติ และการยอมรับในวฏัฏะสงัขารท่ีตอ้งเกิดข้ึนของสุขภาวะบางประการ 
ยกตวัอยา่งเช่นภาพ “วยัทองตอ้งรับมืออยา่งไร” เป็นตน้ 
 2.3.3. การใช้ระดับแสงในน ้ าหนักเข้ม พบแสงท่ีอยู่ภายใตแ้สงน้อย วตัถุจะมีสีเขม้ท าให้เห็นวตัถุชัดข้ึน 
สะทอ้นอารมณ์และความรู้สึกถึงความต่ืนตวัต่อความน่ากลวัหรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหาสุขภาวะ ยกตวัอยา่ง
เช่น “อาการผิดปกติของผูใ้ส่เฝือกท่ีตอ้งรีบมาพบแพทยก่์อนวนันดั” เป็นตน้ 
 2.4 องคป์ระกอบดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี เป็นการวเิคราะห์ภาพโดยใชก้ารจดัองคป์ระกอบบางอยา่ง
กบัพ้ืนท่ีภายในภาพโดยการใชห้ลกัการเนน้ย  ้าจุดเด่นของภาพหรือการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้มีความโดดเด่นมากกวา่ส่วน
อ่ืน ๆ เพ่ือเราประสาทสัมผสัให้มีการรับรู้เร็วข้ึน โดยการสร้างลกัษณะเด่นของภาพให้สามารถบงัคบัสายตาของผูรั้บ
สารใหติ้ดตามไปสู่จุดท่ีตอ้งการใหม้องเห็นเน้ือหาในการส่ือสารสุขภาวะของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว โดยพบการใช้
องคป์ระกอบการจดัวางพ้ืนท่ี 3 รูปแบบ คือ 
 2.4.1. การใชก้ารจดัสัดส่วน (Principles of Proportion) เป็นการจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบดว้ยส่วน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับรูปร่างและขนาดภายในวตัถุบนภาพ เพ่ือให้เกิดความสมส่วนซ่ึงกันและกันของขนาด 
(Dimensions) ของการใชพ้ื้นท่ีในการส่ือสารของภาพ โดยในงานภาพอินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวมี
การใชห้ลกัการองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ีดว้ยการจดัสัดส่วนของภาพ 2 ลกัษณะคือ 1) การใชภ้าพขนาดส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมี
สดัส่วนเท่ากนัในภาพท่ีมีการเปรียบเทียบขอ้มูลหรือมีการแบ่งองคป์ระกอบภาพเป็น 2 ดา้นเพ่ือใหเ้กิดความสมดุลของ
การถ่วงน ้ าหนักซ่ึงกนัและกนั และในภาพท่ีมีกระจายขอ้มูลเป็นคอลมัน์ยอ่ยโดยเรียงล าดบัขอ้มูลจากบนลงล่างเพ่ือ
สร้างอตัราส่วนท่ีสมบูรณ์แบบของส่ีเหล่ียมจตัุรัส และ 2) การใชภ้าพขนาดส่ีเหล่ียมผืนผา้ในภาพท่ีมีรายละเอียดของ
ขอ้มูลตั้งแต่ 5 คอลมัน์ และเป็นภาพท่ีมีการใชต้วัการ์ตูนขนาดใหญ่ 1 ส่วน และเน้ือหาขอ้มูลในพ้ืนท่ีส่ือสารขอ้มูลอีก 
2 ส่วน ท่ีจะท าพ้ืนท่ีส่ือสารแบบแนวนอนเกิดความสมดุลในอตัราส่วนระหวา่งรูปร่างและพ้ืนท่ีวา่ง  
 2.4.2. การใชก้ารเน้นย  ้า (Principles of Dominance) มีลกัษณะเป็นการจดัองคป์ระกอบภาพให้ส่ิงท่ีตอ้งการ
ดึงดูดความสนใจมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการน าสายตาหรือการสร้างความโดดเด่นในส่ิงท่ี
ตอ้งการส่ือ (Focus) มากท่ีสุดโดยใชส้ัญลกัษณ์ตวัการ์ตูนขนาดใหญ่ทั้งหมดในการดึงดูดสายตา ยกตวัอย่างเช่นภาพ 
“ปวดคอแบบไหนตอ้งไปหาหมอ” และภาพ “6 ท่าบริหารใหผู้ป่้วยอมัพฤกษอ์มัพาต” เป็นตน้ 
 2.4.3. การใชค้วามแตกต่างหรือความขดัแยง้ (Contrast) เป็นการใชอ้งคป์ระกอบของการจดัวางเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สร้างความแตกต่างหรือความขดัแยง้ เพราะจุดตดักนัของความแตกต่างนั้นจะท าให้เกิดความโดดเด่นท่ีสามารถสร้าง
ความสนใจหรือกระตุน้การรับรู้ได ้โดยพบความขดัแยง้ใน 3 ลกัษณะคือ 1) ความแตกต่างดา้นขนาด โดยการสร้าง
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ความโดดเด่นในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือ (Focus) ท่ีเกิดจากการใชภ้าพการ์ตูนในการดึงดูดทางสายตาใหมี้ขนาดใหญ่ท่ีสุดหรือ
อยูต่รงกลางพ้ืนท่ีทั้งหมดในการสร้างจุดสนใจหรือการดึงดูดความสนใจใหผู้อ่้านเห็นเป็นส่ิงแรก 2) ความแตกต่างดา้น
รูปร่าง ท่ีตอ้งการเนน้ให้เห็นถึงความแตกต่างของพาดหัวเร่ืองขนาดใหญ่และการแบ่งเน้ือหาหลกัและเน้ือหารองให้มี
ขนาดตวัอกัษรเลก็ลง และ 3) ความแตกต่างดา้นสี เป็นการใชสี้ในการแยง่ขอ้มูลในแต่ละคอลมัน์ดว้ยการก าหนดกรอบ
ของเน้ือหาท่ีแบ่งแยกขอ้มูลแต่ละคอลมัน์ในเชิงเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจน 
 2.5 องคป์ระกอบดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ เป็นเหมือนการสรุปความหมายท่ีมีการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัสุขภาวะผ่านการใชอ้ารมณ์ภาพท่ีปรากฏในแต่ละชุดภาพ แต่เน่ืองจากองคป์ระกอบดา้นอารมณ์มีลกัษณะเป็น
นามธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอ่ืนในการส่ือความหมายร่วม ไม่วา่จะเป็นองค์ประกอบดา้นเน้ือหา สี แสง 
และการจดัองคป์ระกอบมาช่วยในการบรรยายความรู้สึกหรืออารมณ์ภาพให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยผลการวิจยั
พบวา่มีองคป์ระกอบของการส่ือความหมายดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ 3 ลกัษณะดว้ยกนั อนัประกอบดว้ย  
 2.5.1. อารมณ์ภาพแบบให้ก าลงัใจ ดว้ยการใชก้ลวิธีท่ีใชส่ื้อสารกบักลุ่มบุคคลท่ีมีอาการของโรคปรากฏให้
เห็นแลว้หรือผูท่ี้เกิดสภาวะของโรคดังกล่าว แลว้อินโฟกราฟิกของกลุ่มแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวจึงอยากท่ีจะให้
ก าลงัใจ ใหข้อ้คิดหรือใหข้อ้ปฏิบติัท่ีแฝงไปดว้ยอารมณ์ในโทนท่ีสดใส ความมีชีวติชีวา ความหวงั พลงัและแรงใจ เพื่อ
ไม่ให้เกิดสภาวะเครียดหรือเกิดความกดดนัท่ีตอ้งเผชิญหรือต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ และพร้อมท่ีจะฝ่าฝันปัญหา
และควบคุมดูแลหรือรักษาตวัใหพ้น้กบัโรคหรืออาการของโรคต่างๆ ข้ึนมา เช่นภาพ “เมนูอาหารของผูป่้วยมะเร็ง” 
 2.5.2. อารมณ์ภาพแบบห่วงหาอาทร เป็นอารมณ์ภาพในลกัษณะความเป็นห่วงเป็นใย ความห่วงหาอาทร ผา่น
มิตรภาพหรือสัมพนัธภาพท่ีดีท่ีต้องการบอกเล่า การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การให้ความรู้หรือการให้
รายละเอียดเน้ือหาดว้ยความหวงัดีท่ีตอ้งการให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกดี ยอมรับในขอ้มูลข่าวสาร และโนม้นา้วในการ
เปล่ียนแปลงความเช่ือ ความคิดหรือพฤติกรรมได ้ดังนั้นอารมณ์ภาพแบบห่วงหาอาทร จึงสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหาท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดความรู้และโนม้นา้วเขา้สู่ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งถ่องแทท่ี้สุด เช่น ภาพ “รู้ล่วงหนา้ก่อนเขา้
วยัทองของหญิงชาย” 
 2.5.3. อารมณ์ภาพแบบกระตุน้ ในลกัษณะของความต่ืนตระหนกัหรือต่ืนตวั อนัเป็นลกัษณะของการน าเสนอ
เน้ือหาประเภทท่ีค่อนขา้งจริงจงั ตอ้งการกระตุน้เตือนและมีระดบัของการส่ือสารท่ีซีเรียสมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการและความผิดปกติท่ีอาจจะไดรั้บอนัตรายเกิดข้ึน ดงันั้นจึงมุ่งหวงัใหมี้การท าใหเ้กิดการฉุก
คิด การเตือนภยั หรือการท าให้เกิดความระวงัระวงัตวัในลกัษณะของการโน้มน้าวให้มีความต่ืนตวัต่อปรากฏการณ์
หรือสภาวะการณ์ของอาหารหรือโรคต่างๆ อยา่งจริงจงัท่ีสุด เช่น “5 ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดอมัพาต” 
 3 องคป์ระกอบทางการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะ
ทางบาทเดียว โดยใชก้ารศึกษาดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มผูรั้บสารแบบเฉพาะเจาะจง 3 กลุ่มอนัไดแ้ก่ 1) กลุ่มวชิาชีพแพทย์
และสาธารณะสุข 2) การวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการออกแบบ และ 3) การกลุ่มผูรั้บสารท่ีกดติดตามเฟซบุ๊คแพทย์
เฉพาะทางบาทเดียว โดยผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัสงัเคราะห์ผลและสรุปเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 3.1 องคป์ระกอบการสร้างสรรคส่ื์อสุขภาวะดา้นการรับรู้ โดยใชเ้กณฑใ์นการวดัเน้ือหาสาระและเร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบัสุขภาวะของภาพอินโฟกราฟิกแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวในดา้นความสามารถท่ีจะเป็นส่ือท่ีในการกระตุน้การ
รับรู้หรือเป็นส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจด้วย 3 ประเด็น คือส่ืออินโฟกราฟิกมีกลวิธีในการ
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ถ่ายทอดเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามความเป็นจริงและมีการดึงดูดความสนใจจากคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนคุณหมอ
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีดูเป็นมิตร และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือทศันคติท่ีกลวัหมดหรือกลวัการให้
ขอ้มูลกบัทางคุณหมอได ้2) มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจดว้ยการใชเ้น้ือหาท่ีเป็นเร่ืองราวใกลต้วัท่ีผูรั้บสาร
มีโอกาสหรือความเส่ียงในการเผชิญปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบขา้งได ้3) มีความสามารถ
ในการใช้บทบาทของแพทย์จิตอาสาช่วยดึงดูดความสนใจและเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาวะไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีสามารถในการเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสารสุขภาวะจากหน่วยงานรัฐไดอ้ยา่งเต็มท่ี และ 4) มีการ
รับรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารท่ีชดัเจนจากช่ือของกลุ่ม “แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว” วา่เป็น
เน้ือหาของกลุ่มแพทยจิ์ตอาสาท่ีไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่วา่เป็นเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
 3.2 องค์ประกอบการสร้างสรรคส่ื์อสุขภาวะดา้นการสร้างสรรค์ ท่ีใชเ้กณฑ์เก่ียวกบัการออกแบบท่ีสามารถ
ส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะหรือเสริมสร้างจิตนาการในมิติของรูปแบบ,กลวิธี ,องคป์ระกอบและความคิดสร้างสรรคใ์น
การออกแบบมาเป็นเกณฑก์ารสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีพบวา่ส่ืออินโฟกราฟิกมีองคป์ระกอบการสร้างสรรคคื์อ 1) ส่ือ
อินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว เป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรคเ์พื่อดึงดูดความสนใจดว้ยการ
น าเสนอเน้ือหาเป็นภาพ โดยมุ่งเน้นการใชภ้าพท่ีสวยงามท่ีสามารถกระตุน้การรับรู้ เช่นรูปแบบของตวัคาแรคเตอร์
การ์ตูน และภาพประกอบเน้ือหา 2) ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวช่วยส่งเสริมการสร้างจินตนาการ
ให้แก่ผูรั้บสาร ในการกระตุน้การคิดเช่ือมโยงเน้ือหาและประสบการณ์จริงท่ีเคยสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเกิดโรคหรือ
อาการของโรค รวมไปถึงการกระตุน้จินตนาการและความทรงจ าดว้ยภาพท่ีสามารถจดจ าไดดี้กวา่ขอ้มูลเน้ือหา และ 3) 
ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว เป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะ ทั้งในดา้น
คุณค่าทางใจ การออกแบบท่ีเรียบง่ายกลมกลืน และสามารถสะทอ้นปรากฏการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมได ้
 3.3 องค์ประกอบดา้นการส่ือสารสุขภาวะ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลด้วยความสามารถในการส่ือสาร
เน้ือหาสุขภาวะของส่ืออินโฟกราฟิกชองแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว พบว่า 1) ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทาง
บาทเดียวมีการส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาวะไดด้ว้ยเน้ือหาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 2) ส่ืออินโฟ
กราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวมีการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมระดบัการรับรู้ ความเช่ือและทศันคติดว้ยการตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาวะได้ และ 3) ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวมีความเหมาะสมในการเป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์เพ่ือการส่ือสารสุขภาวะอีกช่องทางหน่ึงท่ีหน่วยงานภาครัฐและแพทยจิ์ตอาสาจัดท าข้ึนเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่คนทัว่ไปได ้
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์การส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกท่ีของเฟซบุ๊คเพจแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวพบ
ประเด็นท่ีมีการใช้วิธีการส่ือสารสุขภาวะท่ีแตกต่างกันออกไป ผูว้ิจัยได้แยกการอภิปรายผลการวิจัยท่ีน่าสนใจ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประเด็นรูปแบบการน าเสนอเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทาง
บาทเดียว ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือ  รูปแบบการให้ความรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนบัว่า
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เป็นวตัถุประสงค์หลกัของศูนยเ์รียนรู้ โครงการแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว (SOS SPECIALIST) ข้ึนเพ่ือใช้ช่องทาง
โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้และความจริงเก่ียวกบัสุขภาวะให้กบัประชาชนไดรั้บทราบผ่านหน่วยงานท่ี
ไดรั้บการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือเป็นอยา่งมาก โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจงกลณี จงพรชยัและคณะ 
(2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองอินโฟกราฟิกและการประยกุตใ์นงานสุขภาพและเภสัชกรรมพบวา่งานอินโฟกราฟิกท่ีดี คือ 
ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล ทกัษะในการเรียบเรียงขอ้มูลและทกัษะในการออกแบบเพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ เพ่ือการ
รับรู้ความเขา้ใจและเกิดการจูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกบัผูรั้บสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. ประเด็นเร่ืองการวิเคราะห์การส่ือความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊ค
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวตามแนวทาง The Good eyeโดยพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ องค์ประกอบด้านเน้ือหาใน
งานวิจัยช้ินน้ีมีการใช้เน้ือหาในการส่ือความหมายนามธรรมด้วยภาษาในการออกแบบ (Design Language of  
Infographics) หรือการเล่าเร่ืองด้วยการใช้สัญลักษณ์หรือพิกโตแกรม (Pictogram) กราฟิกเสมือนจริง (Realistic 
Graphic) ภาษาเวคเตอร์ (Vector) และการ์ตูน (Cartoon) ซ่ึงเป็นผลมาจากคุณลักษณะและการท าหน้าท่ีของอิน          
โฟกราฟิกในการน าเสนอเน้ือหาดว้ยกราฟิกใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล โดยอธิบายไดจ้ากการศึกษาของ ชินก
ฤต อุดมลาภไพศาล (2559) เร่ือง การสร้างภาพแทนเพ่ือส่ือสารเชิงอินโฟกราฟิกในข่าวของหนงัสือพิมพเ์พง่คุณภาพ ท่ี
พบว่ากระบวนการสร้างภาพถูกใชเ้พ่ือส่ือความเชิงนามธรรม ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ ความถ่ี ช่วงเวลา ในลกัษณะของ
ภาพกราฟิกผา่นกระบวนการแบ่งแยกประเภทขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และกระบวนการสัญลกัษณ์ ดงันั้นในการส่ือสาร
สุขภาวะของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีมีลกัษณะของการใช้ส่ืออินโฟกราฟิกเป็นเคร่ืองมือหลกัในการท าหน้าท่ี
ส่ือสารเน้ือหาดว้ยการใชภ้าพแทนในเชิงกราฟิกหรือสญัลกัษณ์เพ่ือง่ายต่อการส่ือสารเน้ือหาท่ีมีความส าคญัและยากต่อ
ความเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3. ประเด็นในการส่ือสารสุขภาวะดว้ยองคป์ระกอบดา้นสีท่ีมีการใชสี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารไปยงั 
ใจความส าคญัไดเ้พราะองคป์ระกอบดา้นสีเหมาะสมส าหรับการออกแบบและการน าเสนอขอ้มูลดว้ยภาพ เพราะโทนสี
ท่ีสมบูรณ์แบบท าให้เกิดความรู้สึกท่ีน่าเช่ือถือ น่าไวว้างใจ ความรู้สึกถึงความเป็นมิตร ความอนัตราย รวมไปการใช้
อุณหภูมิของสีท่ีเหมาะสมจะช่วยใหก้ารส่ือความหมายท่ีเขา้ใจความรู้สึกและอารมณ์ได ้ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีจึงมีการ
ใชสี้เพ่ือส่ือความหมายอยา่งชดัเจน โดยการวิจยัช้ินน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนจัภคั มีอุสาห์ (2556) ท่ีพบวา่สีสัน
ส่งผลต่อแนวโน้มในความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก รวมไปถึงในส่วนขององศาสี (Hue angle) และความ
อ่ิมตวัสี Chtoma) มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอินโฟกราฟิก เช่น สีน ้ าเงินและสีสม้มีแนวโนม้ในการช่วยให้
เกิดความเขา้ใจเน้ือหาท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 
 4. ประเด็นดา้นองคป์ระกอบแสงและองค์ประกอบดา้นอารมณ์ภาพมีความสัมพนัธ์กนักล่าวคือ ในผลของ
การวิเคราะห์พบว่า 1) การใช้ระดับแสงในน ้ าหนักอ่อนเป็นแสงท่ีมีท าให้เห็นสีอ่อนลงและเห็นวตัถุบางข้ึน                  
มีความสัมพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแบบแสดงความเป็นมิตร เป็นห่วงเป็นใยและตอ้งการให้ผูรั้บสารมีความรู้สึกท่ีผ่อน
คลายในการส่ือสาร 2) การใชร้ะดบัแสงในน ้ าหนกัปานกลางเป็นการให้แสงในสภาพปกติ มีความเหมือนจริง และท า
ให้วตัถุมีสีท่ีสดใสสัมพนัธ์กบัการส่ือความหมายดา้นอารมณ์ท่ีตอ้งการให้มีสติ ต่ืนตวัและตระหนักรู้ และ 3) การใช้
ระดบัแสงในน ้ าหนกัเขม้ท่ีเป็นการใชแ้สงกบัวตัถุท่ีอยูภ่ายใตแ้สงนอ้ย วตัถุจะมีสีเขม้ท าให้เห็นวตัถุชดัข้ึน สมัพนัธ์กบั
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องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ท่ีตอ้งการให้ความรู้สึกถึงความต่ืนตวัต่อความน่ากลวัหรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหาสุข
ภาวะนัน่เอง 
 5. ประเด็นดา้นองคป์ระกอบทางการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาวะในส่ืออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊ค
แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีท าการศึกษากลุ่มผูรั้บสารท่ีมีฐานทางวชิาชีพเดียวกนักบัผูส่้งสารหรือผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
ซ่ึงก็คือกลุ่มท่ีประกอบฐานวิชาชีพแพทยแ์ละสาธารณสุข กลุ่มผูรั้บสารท่ีมีฐานวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการ
ออกแบบ และกลุ่มผูรั้บสารท่ีกดติดตามเฟซบุ๊คแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว มีความคิดเห็นทางบวกต่อประเด็นดา้น
องคป์ระกอบของการสร้างสรรคท์ั้งทางดา้นการรับรู้ ดา้นการสร้างสรรคแ์ละดา้นการส่ือสารสุขภาวะ ซ่ึงมีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ก็คือ องคป์ระกอบการสร้างสรรคส่ื์อสุขภาวะดา้นการรับรู้ท่ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามคิดเห็นวา่ส่ืออินโฟกราฟิก
ของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารสุขภาวะนบัไดว้า่เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดทั้งใน
ส่วนของขอ้มูลท่ีเป็นความจริง เป็นเร่ืองราวใกลต้วั และยงัเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
การส่ือสารจากช่ือกลุ่ม “แพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียว” ท่ีมีความสามารถในการใชบ้ทบาทหน้าท่ีของแพทยจิ์ตอาสามา
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี โดยพบวา่การผลิตส่ือสร้างสรรคป์ระเภทอินโฟกราฟิกของแพทย์
เฉพาะทางบาทเดียว แมว้า่องคป์ระกอบของการสร้างสรรค์ส่ือควรมาจากความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถดา้นส่ือ แต่การใชก้ารสร้างสรรคส่ื์อท่ีเนน้การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายวา่เป็นส่ือท่ีผลิตข้ึนจากกลุ่มแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มแพทยอ์าสา จึงท าให้ส่ืออินโฟกราฟิกของแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวมีความน่าเช่ือถือและสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบักลุ่มผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี โดยลกัษณะดงักล่าวอธิบายไดจ้ากแนวคิดของ Rogers และ Shoemaker 
(1971) ท่ีกล่าววา่ ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีสามารถท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารระบบยคุลวิถีให้ผูรั้บสารสามารถไดรั้บ
ความเขา้ใจและเปล่ียนแปลงสารภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เช่นเดียวกบัผูส่้งสาร ก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขสารได ้
เช่นกนั อีกทั้งยงัช่วยลดอุปสรรคของการส่ือสาร และเป็นส่ิงท่ีสามารถจูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีฝังรากลึก
ได ้ทั้งจากการติดต่อโดยตรงและโดยกลุ่ม 
 
6. บทสรุป 
 จากการศึกษาวิจัยช้ินน้ีสรุปได้ว่าในยุคโซเชียลมีเดีย การส่ือสารสุขภาพหรือการส่ือสารสุขภาวะของ
ประชาชนเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ทั้งการรับรู้ขอ้มูลท่ีทว้มทน้ทั้งขอ้มูลท่ีเป็นจริงและขอ้มูลท่ีไม่มี
คุณภาพ ดงันั้นการพฒันาให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีความรู้เท่าทนัส่ือสุขภาวะจะสามารถส่งเสริมและ
สนบัสนุนคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนไดน้ั้นตอ้งเกิดจากกระบวนการในการส่ือสารเพ่ือความฉลาดทางสุขภาวะดงัผลการศึกษา
ของอุษณีย ์ศิริสุนทรไพบูลย ์(2555) ท่ีไดน้ าเสนอแนวทางการส่ือสารสุขภาวะท่ีจะช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสุขภาวะ
ไดค้วรมีแนวทางอนัประกอบไปดว้ย 1) การส่ือสารระหวา่งผูใ้ห้บริการสุขภาพและผูป่้วยให้มีประสิทธิภาพ 2) การ
ส่ือสารโดยตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร และ 3) การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและ
ผลิตส่ือท่ีง่ายต่อการอ่าน 4) ใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร และ 5) การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตสามารถใชไ้ดท้ั้ง
ในรูปแบบเวบ็ไซตข์่าวสารดา้นสุขภาพเพ่ือโตต้อบระหวา่งผูใ้ห้บริการสุขภาพกบัผูป่้วย ดงันั้นจะพบวา่งานวิจยัช้ินน้ี
เป็นการศึกษาการใชส่ื้ออินโฟกราฟิกผ่านโซเชียลมีเดียของโครงการแพทยเ์ฉพาะทางบาทเดียวซ่ึงเป็นโครงการของ
กลุ่มแพทยจิ์ตอาสาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์นบัวา่เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและ
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การส่ือสารเก่ียวกบัสุขภาวะไดอ้ยา่งทดัเทียมกนั ดงันั้นหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นหน่วยงานไม่หวงัผลก าไรหรือกลุ่มธุรกิจ
ต่างๆท่ีตอ้งการท าการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม (CSR) ควรท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือบุคคลเพ่ือใชก้ารส่ือสาร
ของกลุ่มเครือข่ายร่วมเป็นส่วนหน่ึงในช่องทางการประชาสมัพนัธ์โครงการควบคู่ไปกบัการใชส่ื้ออินโฟกราฟิกท่ีมีผล
ต่อการส่งต่อและทางแบ่งปันทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทั้งน้ีเป็นเพราะส่ือบุคคลนบัไดว้า่เป็นส่ือท่ีสามารถโนม้นา้ว
และจูงใจอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งคุณลกัษณะของอินโฟกราฟิกท่ีเป็นส่ือท่ีเหมาะสมต่อการส่ง
ต่อและการแบ่งปันจึงควรใช้ส่ืออินโฟกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ไปยงั
หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายจากการใชโ้ซเชียลมีเดียในการท าให้เกิดกระบวนการในการส่ือสารสุข
ภาวะท่ีท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และท าใหเ้กิดความฉลาดในการส่ือสารสุขภาวะเพ่ือ
คุณภาพท่ีดีของชีวิตต่อไป อีกทั้งผูส้ร้างสรรค์งานออกแบบท่ีเน้นการใชภ้าพในการส่ือความหมายควรตระหนักถึง
ความส าคญัของสัญลักษณ์ภาพหรือภาพประกอบในการประกอบสร้างความหมายและความให้ความส าคัญกับ
กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีกระตุน้การรับรู้ทางสายตาและช่วยท าหน้าท่ีในการดึงดูดความสนใจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของส่ือใหมี้คุณภาพในยคุเทคโนโลยกีารส่ือสารใหม้ากยิง่ข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการวจิยั
คร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีมีการใชว้ิทยาการวิเคราะห์ภาพในฐานแห่งภาพ (site of image itself)  และฐานผูรั้บ
สาร (site of audiencing) ไปแลว้ ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาผูส่้งสารในฐานการผลิต (site of production) 
ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนการสัมภาษณ์เพ่ือขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพราะผลการวิจยัจะช่วยให้ทราบ
ถึงศกัยภาพของส่ืออินโฟกราฟิกในการส่ือสารสุขภาวะทั้งในดา้นของความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีน่าสนใจ น่าดึงดูดและ
มีความโดดเด่นหลากหลายในบริบทของการส่ือสารการแพทยห์รือการส่ือสารสุขภาพหรือสุขภาวะต่อไปได ้
 6.2 ผูท่ี้สนใจศึกษาหรือท าวจิยัเก่ียวกบัการสร้างสรรคส่ื์อประเภทอินโฟกราฟิก ควรเพ่ิมการศึกษาในประเด็น
เก่ียวกบัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพราะในยุคหลงัสมยัใหม่ (Post Modern) ฐาน
ผูรั้บสาร (site of audiencing) ถือเป็นองค์ประกอบทางการส่ือสารท่ีส าคญัยิ่งในการก าหนดองค์ความรู้หรือการสร้าง
ปรากฏการณ์ตามบริบททางสังคมและวฒันธรรมใหม่ๆ รวมถึงสภาพการศึกษาและการท าวิจยัท่ีจะส่งผลให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ จากการบูรณาศาสตร์ท่ีหลากหลายมิติมากยิง่ข้ึน  
 6.3 ควรท าการศึกษาและวิจยัในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งการส่ือสารสุขภาวะของโครงการหรือขององค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผลการวจิยัหรือการศึกษาการส่ือสารสุขภาวะในต่างประเทศจะช่วยใหท้ราบถึงเอกลกัษณ์
เฉพาะของเคร่ืองมือการส่ือสารสุขภาวะและความแตกต่างในการน าเสนอองคป์ระกอบภาพและแนวเน้ือหาหลกัของ
การส่ือสารสุขภาพ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อไปต่อความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโมเดลในการส่ือสารสุขภาวะท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.4 ผูท่ี้สนใจศึกษาการส่ือสารสุขภาวะต่อไปในอนาคตควรให้ความส าคญักบักระบวนการขบัเคล่ือนทาง
สงัคมภายใตห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัของประชาชนเพ่ือช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินการวจิยัในบริบทของ
สุขภาพ การแพทยห์รือสุขภาวะต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของการกระตุน้ให้เกิดความรู้เท่าทนัส่ือสุขภาวะ และเพ่ือกระตุน้
โครงข่ายทางสังคมและเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ในการท าให้สมาชิกในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปสู้เป้าหมาย
ดา้นสุขภาวะท่ีดีเพ่ือยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จได้ดว้ยความกรุณาและการให้ค  าปรึกษาท่ีดีจากรองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้และค าแนะน าท่ีดีตลอดการศึกษา
ในระดับปริญญาโท วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีกทั้ งผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ 
ครอบครัว เพื่อน ๆ ทุกคน และผูท่ี้คอยใหก้ าลงัใจท่ีดีเสมอมา ตลอดจนผูท่ี้ใหค้วามกรุณาท่านอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง จน
ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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