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 งานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์รูปแบบและความหมายของสารด้านสุขภาวะผ่านการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) ในนิตยสาร SOOK” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลด้านสุข
ภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ของนิตยสาร SOOK และเพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลด้านสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) และเพื่อศึกษาการใช้สัญญะในการสื่อสารผ่าน
อินโฟกราฟิก (Infographics) เพื่อการน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะในนิตยสาร SOOK โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างนิตยสาร SOOK แบบเจาะจง (Purposive Sample) คือ ศึกษาจาก
คอลัมน์อินโฟกราฟิก (Infographics) เนื่องจากเป็นคอลัมน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาวะที่ครอบคลุม
ทุกเพศทุกวัยและใช้อินโฟกราฟิก (Infographics) ในการน าเสนอเป็นหลักมากที่สุด  

ผลการศึกษาพบว่า นิตยสาร SOOK ได้มุ่งเน้นที่จะน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของสื่อและ
สุขภาวะทางปัญญามากที่สุด ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น าเสนอเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
ข้อแนะน าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตใจและความรู้สึก 
โดยเลือกใช้อินโฟกราฟิกประเภท Research & Survey หรือ การน าเสนอสรุปผลส ารวจงานวิจัยต่างๆ ที่มี
สถิติตัวเลขเป็นจ านวนมากและการจัดหน้าในแบบ Visualized Article หรือ การแปลบทความ งานเขียนให้
เป็นรูปภาพ เป็นรูปแบบการจัดวางที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ซึ่งจะเหมาะสมกับชิ้นงานที่ข้อมูลต่างๆ 
จ านวนมากเน้นการอธิบายความเป็นมาเสริมสร้างความเข้าใจได้รวดเร็ว และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเหมาะส าหรับการน าบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน อินโฟกราฟิก  (Infographics) โดยมี
หัวข้อหลัก เป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจ อีกทั้ง ยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้งาน  เข้ามาดูและเรียนรู้ได้ในทันที ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะถูกน าเสนอควบคู่กันไปเป็นหลัก และในส่วนของการใช้สัญญะในการสื่อสาร โดยมากจะเป็น
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ภาพที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับบริบทของเนื้อหาที่น าเสนอและเป็นภาพที่สื่อสารได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้อ่าน
สามารถให้ความหมายในการสื่อสารได้ทันที 
 กล่าวคือ นิตยสาร SOOK ได้ถูกก าหนดแนวทางในการน าเสนอไว้อย่างชัดเจนคือ ใช้อินโฟ
กราฟิกเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาวะระหว่างผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยนิตยสาร SOOK 
เอง เป็นผู้ก าหนดวาระในการน าเสนอหากแต่การน าเสนอในแต่ละเร่ืองราวน้ัน ยังต้องค านึงและเกี่ยวข้องกับ
บริบทของสังคมเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลหรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับ
สารสามารรถรับรู้ได้โดยง่าย จึงเลือกใช้ภาพสัญญะที่ใช้ในการสื่อสารแบบไม่ซับซ้อน บางภาพสัญญะเป็น
ภาพความหมายแบบตรงตัวไม่ต้องใช้การตีความหมายที่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามในการให้ความหมาย
ของสัญญะที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์อินโฟกราฟิกของนิตยสาร SOOK นั้น ทุกภาพสัญญะยังต้องเชื่อมโยงแล้ว
สอดคล้องกับเน้ือนั้นๆ ด้วย 

นอกจากนี้ งานวิจัยยังค้นพบประเด็นที่น่าสนใจอีกด้วยว่า อินโฟกราฟิก ถือเป็นเคร่ืองมือการ
สื่อสารที่มีเป็นประโยชน์มากในปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยย่นระยะเวลาต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจ การให้ความรู้ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

Abstract 
The objective of the research’s title on “Analysis of Pattern and Meaning of Health Message 

via Infographics Design in Soon Magazine” is to study the communication of well-being information 
content via Infographics format of SOOK Magazine, study well-being information presentation format via 
Infographics format, and study the use of sign in communication via Infographics to present well-being 
information in SOOK Magazine using qualitative research method. The purposive sample of SOOK 
Magazine was selected to study from Infographics column since it is the column that presents well-being 
content covering all genders and ages and Infographics has been mainly and maximally applied in 
presentation.  

The finding of the studying result was that SOOK Magazine has maximally aimed at 
presentation of content in the matter of media and intellectual well-being. The presented content is related 
to use of media, statistics of internet usability, suggestion of social media usage and activities that 
contribute to develop mind and emotion.  Research & Survey Infographics or presentation of research 
survey results with large number of numeric statistics and layout in design of Visualized Article or article 
and writing translation into graphics were selected to use in extensively popular layout format which has 
been appropriate for work pieces whereas the large number of information has emphasized on explanation 
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of background, rapid understanding reinforcement and effective information communication. Therefore, it 
has been appropriate for narration of article and writing via Infographics under main topic as 
attractiveness magnet. In addition, it has also been incentive for the user to immediately enter to view and 
learn. All of these have been simultaneously and mainly presented. In part of use of sign in 
communication, it has been mostly diagram relevant to the context of presented content and has been the 
easily and simply communicated picture. The reader can immediately interpret in communication.  

It was to say that SOOK Magazine has still aimed at presentation of content related to media 
and intellectual well-being of children and juvenile and family, and health risk factor. The researcher of 
the aforesaid content had the opinion that it has been the content covering in the matter of healthy well-
being in all aspects or it was to say that the content selected by SOOK Magazine for presentation has been 
the current content consistent with Thailand’s campaign on “Creation before Repair” or emphasis on 
health creation rather than health repair. This has been the change in the previous paradigm of health care 
aiming at “Restoration” or treatment of symptoms for healthy recovery as before. However, it might be 
due to the discovered contents that mentioned about Health Promotion or otherwise called as health 
promotion aiming at health care rather treatment of illness whether in the matters of behavior, emotion 
and dwelling environment to be in good direction. In modern public health field, the health-related 
concept has been in the way that disease prevention will be better than disease treatment or prevention is 
better than cure 
 

1.บทน า 
ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างค านึงและให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจมาก

ขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากความตื่นตัวในเร่ืองของอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมากมายในท้องตลาด การออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่สวยงาม การน่ังสมาธิปฏิบัติธรรมไปจนถึงเร่ืองของการเลือกสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยที่มีความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่น าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น อีกทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในปัจจุบันก็ง่ายและมีความสะดวกสบายมากขึ้น ยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบทุกอย่างต้อง
แข่งขันกับเวลา แม้กระทั้งการสื่อสารที่ในบางคร้ังยังมีเวลาเป็นตัวก าหนด เพราฉะนั้นการรับรู้ข่าวสารใน
เวลาอันสั้นและรวดเร็วแต่เข้าใจง่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันเช่นนี้  สื่อ อินโฟกราฟิก (Infographics) จึง
เข้ามามีบทบาทให้เห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์  ไปถึงสื่อการเรียนการสอนซึ่งล้วนแต่มีการใช้ อินโฟกราฟิก 
(Infographics) เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัด  

1151



4 

อินโฟกราฟิก (Infographics)  มาจากค าว่า Information + graphics หมายถึง “การแปลงข้อมูลให้
เป็นภาพ” เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆในรูปแบบของลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ซึ่งการที่จะอ่านบทความ
หรือข้อมูลต่างๆที่มีความยาวหลายๆหน้าติดต่อกันนั้น อาจจะต้องใช้เวลานานหรือผู้อ่านบางคนอาจไม่สนใจ
ข้อมูลเหล่านั้น เพราะการตีความของผู้อ่านแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน  อินโฟกราฟิก  (Infographics) จึงไม่ใช่
การสรุปข้อมูลทั้งหมดแล้วน าเสนอให้เป็นภาพเพียงหนึ่งภาพ แต่จะเป็นการน าเสนอข้อมูลแบบองค์รวมโดย
ใช้ภาพและสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขั้น 

ในปัจจุบันนิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพนั้นมีมากมายใน
ท้องตลาด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการน าเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นหลัก   ซึ่งจะแตกต่างจากนิตยสาร 
SOOK ที่มีรูปแบบการน าเสนอที่อ่านง่าย เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย กล่าวคือ นิตยสาร SOOK เป็นช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาวะไปสู่สาธารณชนในวงกว้างที่เหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย และ
สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เกิดเป็นความสุขทั้ง 4 มิติคือ กาย ใจ สังคม และปัญญา  

การน าเสนอเนื้อหาภายในนิตยสาร SOOK จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เข้าถึงผู้อ่านทุกท่าน
เข้าถึงเนื้อหา การเลือกเนื้อหาที่น าเสนอจึงเป็นการน าข้อมูล องค์ความรู้ด้านสุขภาวะในเชิงวิชาการหรือที่
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ข้อมูลเชิงซ้อน” มาปรับปรุง แยกย่อย และลดทอนให้เป็นภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถ
เข้าใจได้ง่าย สนุกสนานและผสมผสานกับการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ที่ชวนให้น่าเปิดอ่าน
ในทุกๆ หน้า ตั้งแต่หน้าปก-จนถึงปกหลัง เสมือนกับการน าเร่ืองที่ยากต่อการเข้าใจให้มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มาปรับใช้ให้ง่ายจนกลายเป็นวีถีชีวิต (lifestyle) ของคนที่มีสุขภาพดี เป็นการให้ความรู้ไป
พร้อมกับความเพลิดเพลิน และสอดแทรกเนื้อหาสาระและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน เข้ากับวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบท อันจะ
ส่งเสริมให้คนหันมาใส่ใจสิ่งดีๆ รอบตัว มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันอันจะน าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า นิตยสารแห่งความสุข น าเสนอสาระไอเดีย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ประเด็นการน าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจเป็นย่างยิ่ง 

หากสังเกตดีๆ แล้วจะพบว่าช่วงระยะเวลาสองถึงสามปีหลังที่ผ่านมานี้ เราพบเห็นรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลที่เรียกกันว่า “อินโฟกราฟิก” (Infographic) บ่อยคร้ังมากขึ้นจนชินตา ทั้งในเว็บไซต์หรือ
บล็อกต่างๆ, ตามรายการทีวี, ตามงานอีเวนต์ที่มีพรีเซนเทชัน หรือตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น นิตยสาร 
SOOK  ก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนึ่งที่เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะในรูปแบบนี้ จึงท าให้ นิตยสาร 
SOOK  เป็นนิตยสารรายเดือนแนวใหม่ที่ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ ว่านิตยสาร SOOK  มีแนวทางการ
น าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาวะไปในทิศทางใดและครอบคลุมเร่ืองใดมากที่สุด อีกทั้ง การใช้สัญญะในการ
สื่อสารผ่านอินโฟกราฟิก (Infographics) นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่น ามาเสนอแก่ผู้อ่าน

1152



5 

นั้น น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเหตุการณ์ในสังคมและยังสามารถอ่านได้ทุกเพศ 
ทุกวัย  เพราะนิตยสาร SOOK  เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านและยัง
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ทั้งด้านกาย ใจ สังคมและปัญญา 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ด้านสุขภาวะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
สมัยที่สังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันเช่นนี้     
 จากการทบทวนและส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น ยังขาดองค์ความรู้ในเร่ืองของการใช้
อินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารเนื้อหาสุขภาวะ ผู้วิจัยจึงคิดว่าการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะเป็นที่น่าสนใจในการ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่จะมาเติมเต็มความชัดเจนขององค์ความรู้ด้านการน าอินโฟกราฟิกไปใช้
ในการสื่อสารเนื้อหาสุขภาวะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) 

ของนิตยสาร SOOK  
2.2  เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) 

ของนิตยสาร SOOK  
2.3  เพื่อศึกษาการใช้สัญญะที่ใช้ในการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟิก (Infographics) เพื่อการ

น าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะในนิตยสาร SOOK  
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวการออกแบบนิตยสาร นิตยสาร คือ สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่าหนังสือพิมพ์ และมีความส าคัญใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและสาระบันเทิงที่หลากหลาย แต่จะเป็นข้อมูลที่ไปในทิศทางเดียวกัน  
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2550)  

แนวคิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Infographics)  การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) เป็น
การน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
ให้สามารถเล่าเร่ืองได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ  ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วย
ลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟแผนภูมิ ไดอะแกรมตาราง 
แผนที่ ฯลฯ จัดท า ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การสื่อสาร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (จงรัก เทศนา, 2556) 
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ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory)  ข่าวสาร  เป็นทฤษฎีที่มุ่งจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในด้านการแสวงหา คัดเลือกข่าวสาร กับผู้รับข่าวสารในแง่ความตระหนัก
หรือการให้ความส าคัญต่อข่าวสารต่างๆ โดยถือว่าสื่อสารมวลชนเป็นเพียงผู้ก าหนดหรือวางระเบียบวาระ
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนว่า จะเสนอข่าวสารใด ในระยะเวลาใด โดยที่สื่อจะช่วยจัดเรียงวาระ
ตามล าดับความส าคัญ อีกทั้งสื่อมวลชนยังมีบทบาทในการช่วยแนะน าประชาชนว่าควรจะคิดหรือตระหนัก
ในเร่ืองใด ซึ่งผลจะออกมาอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับเวลา สถานการณ์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งการที่
สื่อมวลชนเลือกประเด็นในการน าเสนอเพื่อสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจ และการตระหนักถึงสาระส าคัญ
ของประเด็นน้ันๆ อาจสรุปได้ว่าถ้าสื่อมวลชนยิ่งเลือกน าเสนอเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดมากๆ ผู้รับสาร
ก็จะรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นปัญหานั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ,
2533) 

แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) เป็นแนวคิดที่น ามาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสาร
คือจุดก าเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนี้จะไม่สนใจความล้มเหลวของการสื่อสาร และไม่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ให้และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม  และ
ความความเป็นจริงที่ ไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นต รงของกระแสการไหลของ
ข่าวสาร  อาทิ  แหวนหมั้น, นกหวีด, ดรีมแคลชเชอร์, ไอโฟน,  เหล้า (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 นิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์ (2552) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหารและสุขภาพ : 
กรณีศึกษา นิตยสาร Health & Cuisine” พบว่า ผลการวิเคราะห์เนื้อหาประเภทการน าเสนอเนื้อหาด้าน
สุขภาพสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาหารและโภชนาการ การดูแลตนเองทั่วไป และการพัฒนาจิตใจตามล าดับ 
ด้านบทบาทในการน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพพบว่า มีบทบาทในการน าเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ เป็นอันดับ 1 นอกจากนี้พบว่าผู้อ่านนิตยสารมีการเลือกแสวงหาและเลือกรับข่าวสารด้านสุขภาพ
ส าหรับน าไปดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างตามความต้องการและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
รวมถึงผู้อ่านนิตยสารเห็นว่านิตยสารสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตน และได้น าเนื้อหาไปใช้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองหลากหลายด้านแตกต่างกันไป 

สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (2555) ศึกษาเร่ือง “การใช้สัญญะในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ลด
น้ าหนัก” พบว่า การใช้สัญญะในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้หันมาเลือกซื้อและไว้วางใจ
ในสินค้า การวิจัยเร่ืองนี้สามารถช่วยให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักและใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาโฆษณาชิ้นอ่ืนๆได้ 
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  อชิรญา วิฑูรชาตรี (2555) ศึกษาเร่ือง “การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบใน
นิตยสาร” พบว่า ความหมายด้านรสชาติแต่ละรสชาติสื่อสารจากการใช้สัญญะประเภทสัญญะรูป (Icon) ที่
เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆ ซึ่งไม่ได้ท าหน้าที่เป็นแค่สัญญะที่มีลักษณะคล้าย
หรือเหมือนของจริงเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ (Index) ไปถึงประสบการณ์ของรสชาตินั้นๆ ประกอบกับการ
ใช้สีตามหลักจิตวิทยา การใช้แสงที่เน้นให้เห็นถึงวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น 

พัชรา วาณิชวศิน (2558) ศึกษาเร่ือง “ศักยภาพของอินโฟกราฟิก (Infographic) ในการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรู้” พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจ ความเข้าใจและการจดจ าให้มากยิ่งขึ้น และมิติที่สองคือ การใช้อินโฟกราฟิก  เป็นสื่อการเรียนรู้
สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ  บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ โดยผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยฉบับเดียวกัน
พบว่า อินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.8 

 กรอบแนวคิดการวิจัย  
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา การวิเคราะห์รูปแบบและความหมายของสารด้านสุขภาวะผ่านการออกแบบ

อินโฟกราฟิก (Infographics) ในนิตยสาร SOOK โดยเลือกศึกษานิตยสาร SOOK ที่วางจ าหน่ายตั้งแต่
ธันวาคม พ.ศ. 2555 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยจะศึกษานิตยสาร SOOK ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 37 รวม
ทั้งสิ้น 37 ฉบับ 
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ผู้ศึกษาท าการสุ่มตัวอย่างนิตยสาร SOOK แบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเลือกศึกษาทุก
ฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 37 โดยจะเลือกคอลัมน์ที่ท าการศึกษาคือ คอลัมน์ Infographic ซึ่งเป็นคอลัมน์
ที่น าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยในรูปแบบอินโฟกราฟิก  (Infographics) ที่ชัดเจน
ที่สุด โดยที่เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา เทศกาล หรือบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ   

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
(Document Analysis) เพื่อท าการวิเคราะห์เนื้อหาไปจนถึงรูปแบบการน าเสนอที่เกี่ยวกับสุขภาวะและสัญญะ
ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) โดยจะบันทึกข้อมูลลงในตารางรหัส 
 

4.ผลการวิจัย 
 4.1 การสื่อสารเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ของ
นิตยสาร SOOK ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 37  

      จากการศึกษาพบว่านิตยสาร SOOK มีการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสื่อและสุขภาวะ
ทางปัญญามากที่สุด 13 คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.2 ล าดับต่อมาคือการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะที่
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 6 คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ  16.2  ต่อมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.8 ต่อมาเป็นน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะ
ชุมชน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.8 ต่อมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ผู้หญิง 
ผู้ชายและผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางกาย เนื้อหาละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.4 สุดท้ายคือการ
น าเสนอเน้ือหาข้อมูลเกี่ยวกับบุหร่ี และสุขภาวะในองค์กร 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 
 4.2 การศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก  (Infographics) 
ของนิตยสาร SOOK 

          ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ไว้ 2 หัวข้อคือ ประเภทของอินโฟกราฟิกที่ใช้และ
รูปแบบการจัดหน้า ผลการศึกษาพบว่า นิตยสาร SOOK ได้มีการคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีการ
ใช้ประเภทของอินโฟกราฟิกที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหา ดังนี้ ประเภทของอินโฟกราฟิก
ที่พบมากที่สุดคือ Research & Survey หรือการถ่ายทอดเน้ือหาที่เป็นผลส ารวจหรือผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีสถิติ
ตัวเลขและข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลที่ยุ่งยากต่างๆให้ออกมาเป็นภาพที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้นมากที่สุด ทั้งหมด 29 คร้ัง จากนิตยสารทั้ง 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 63   และมีการจัดหน้าแบบ 
Visualized Article หรือ การจัดหน้าในรูปแบบที่น าบทความ งานเขียนมาเล่าเร่ืองราวโดยมีการวางจุดเด่นที่
ส าคัญเป็นภาพขนาดใหญ่รองลงมาเป็นภาพเล็กตามหัวห้อรอง ทั้งหมด 26 คร้ัง จากนิตยสารทั้ง 37 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 50.9   และการจัดหน้าแบบ Listed  หรือการเล่าเร่ืองราวต่างๆ โดยแบ่งเป็นข้อๆ หรือการจัด
อันดับต่างๆ ทั้งหมด 12 คร้ัง จากทั้งหมด  37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.6  ซึ่งประเภทของอินโฟกราฟิกแบบ 
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Research & Survey และการจัดหน้าแบบ Visualized Article และแบบ  listed  นี้มักจะน าเสนอควบคู่กันไป 
ประเภทของอินโฟกราฟิกที่พบมากเป็นอันดับ 2 คือ Did You Know ทั้งหมด 8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17 หรือ
การให้ความรู้เชิงวิชาการโดยขึ้นต้นด้วยการต้ังค าถามซึ่งจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้มากขึ้น 
อันดับ 3 คือ Campaign การรณรงค์หรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ทั้งหมด  6 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 13  ล าดับสุดท้ายคืออินโฟกราฟิกประเภท  How to ทั้งหมด 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.6  หรือเป็น
การบอกเล่ากลยุทธ์และวิธีการสอนในเร่ืองต่างๆ ที่จะน าพาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี เช่นเคล็ดลับการออมเงิน 
เป็นต้น 
 ในส่วนของรูปแบบการจัดหน้า  จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีการจัดหน้าแบบ Visualized 
Article การจัดหน้าในรูปแบบนี้เหมาะส าหรับการน าบทความ งานเขียนมาเล่าเร่ืองราวผ่านอินโฟกราฟิก ซึ่ง
มากที่สุด 26 คร้ัง จากทั้งหมด  37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.9  ล าดับ 2 รูปแบบการจัดหน้าแบบ  Listed หรือ
การเล่าเร่ืองราวโดยแบ่งเป็นข้อๆ และมีข้อหลักเพื่อดึงดูดความสนใจ มีทั้งสิ้น 12 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.6  
ล าดับ 3   คือ การจัดหน้าในรูปแบบของ  Number Porn หรือการน าตัวเลข กราฟ แผนภูมิมาเป็นตัวดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่าน มีทั้งสิ้น 6  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.8   ล าดับ 4 คือรูปแบบการจัดหน้าแบบ Comparison 
มีทั้งสิน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.9 ล าดับ 5  คือรูปแบบการจัดหน้าแบบ Structure มีทั้งสิ้น 2 คิดเป็นร้อยละ 
3.9  ล าดับที่ 6 ล าดับสุดท้าย คือ รูปแบบการจัดหน้าแบบ  Useful Bait หรือการจัดหน้าที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการท าบางอย่างที่ชัดเจนและผู้อ่านสามารถน าไปใช้ได้ทันที มีทั้งสิ้นคร้ัง 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.9 

4.3 การศึกษาการใช้สัญญะท่ีใช้ในการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟิก (Infographics) เพื่อการน าเสนอ
ข้อมูลด้านสุขภาวะในนิตยสาร SOOK 

จากการศึกษาวิเคราะห์สัญญะที่ใช้ในการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟิก   (Infographics) เพื่อการ
น าเสนอข้อมูลด้านสุขภาวะในนิตยสาร  SOOK ผู้ศึกษาได้แบ่งสัญญะออกเป็นสัญญะที่ให้ความหมาย
โดยตรง (Denotative Meaning) คือ การสื่อความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏโดยพิจารณาถึงสิ่งที่เป็น
ตัวหนังสือหรือภาพที่สื่อออกมาให้เห็นโดยตรง และความหมายโดยนัยแฝง (Connotative Meaning) คือการ
ให้ความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางสังคมหรือมีปัจจัยและบริบททางวัฒนธรรมของสิ่งนั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวสัญญะเอง ผู้รับสารจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความหมาย
ของสิ่งนั้น ในนิตยสาร SOOK นี้ จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจไป
จนถึงใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เกิดเป็นความสุขทั้ง  4 มิติ
คือ  กาย  ใจ  สังคม  และปัญญา  ทั้งนี้ สัญญะที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์อินโฟกราฟิก  (Infographics) หากมอง
เป็นสัญญะที่ให้ความหมายโดยนัยตรง (Denotative Meaning) นั้น ก็จะเป็นภาพสัญญะที่สื่อความหมายแบบ
ตรงตัวตามที่มองเห็นแต่ยังมีความสอดคล้องกับเร่ืองราวที่น าเสนอ เช่น ในฉบับที่ 1 เป็นการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาพสัญญะยังคงเป็นภาพที่มีรูปอาหารเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ภาพ
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นาฬิกาแขวนผนังที่หน้าปัดตัวเลขถูกแทนที่ด้วยภาพอาหารต่างๆ  ความหมายโดยนัยตรงนั้นก็จะหมายถึง
นาฬิกาบอกเวลาธรรมดา แต่ในการให้ความหมายโดยนัยแฝง (Connotative Meaning) นั้นจะหมายถึงการ
รับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาหรือการรับประทานอาหารแบบตามใจปากโดยไม่ค านึงถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในภายภาคหน้าได้ ซึ่งการให้ความหมายแบบความหมาย
โดยนัยแฝง (Connotative Meaning)  นั้นจะมีเร่ืองของบริบทของนิตยสาร SOOK เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็น
การให้ความหมายตามเนื้อหาข้อมูลที่น าเสนอหากแต่ละภาพสัญญะนั้นถูกวางอยู่ในส่วนที่เนื้อหาข้อมูล
ต่างกันความหมายที่ถูกก าหนดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เนื้อหาที่นิตยสาร 
SOOK น าเสนอนั้น มีความหลากหลายแต่ยังคงมุ่งเน้นเนื้อหาของสื่อและสุขภาวะ กล่าวคือเนื้อหาของสื่อ
และสุขภาวะเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวและเร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันการให้ความหมายโดยนัยแฝง 
(Connotative Meaning)  จึงเป็นการให้ความหมายที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก หากผู้รับสารศึกษาเนื้อหา
นั้นมาต้ังแต่แรกเร่ิมก็จะเข้าใจความหมายได้โดยง่าย 

 

5.อภิปรายผลการวิจัย  
ส าหรับเนื้อหาในนิตยสาร SOOK นั้น มีส่วนส าคัญในการให้ข้อมูลด้านสุขภาวะแก่ผู้อ่าน โดย

นิตยสาร SOOK ได้คัดเลือกการน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาวะตามกระแสสุขภาพและช่วงเวลาในสังคมเป็น
หลัก ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลหรือเหตุการณ์ส าคัญในช่วงเวลานั้นๆ เช่น การน าเสนอ
เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัว การใช้เวลาว่าง การพักผ่อนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เนือ้หาเหล่านี้จะถูกน าเสนอในช่วงเดือนมกราคมและเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการหยุดพักผ่อน
เพราะจะตรงกับช่วงปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันครอบครัวของคนไทยและอีกอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนก็คือการน าเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับความรักหรือแนวทางการศึกษาป้อ งกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวันรุ่น เนื้อหาเหล่านี้ได้ถูกน าเสนอในช่วงฉบับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ซึ่ง
จะสอดคล้องกับทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory) ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สื่อมวลชนในด้านการแสวงหา คัดเลือกข่าวสารให้แก่ผู้รับสารในแง่ที่สร้างความตระหนักหรือการให้
ความส าคัญต่อข่าวสารต่างๆ โดยถือว่าสื่อมวลชนในที่นี้หมายถึงนิตยสาร SOOK เป็นผู้ก าหนดวางระเบียบ
วาระการรับรู้ข่าวสารให้แก่ผู้รับสารหรือผู้อ่านว่าจะเสนอข่าวสารใดในระยะเวลาใด อีกทั้งสื่อยังมีบทบาท
ในการแนะน าผู้ อ่านว่าควรคิดหรือตระหนักในเร่ืองใด ซึ่งผลจะออกมาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเวลา 
สถานการณ์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยนิตยสาร SOOK เป็นการก าหนดวาระในระดับจุลภาค (Micro 
agenda setting)หมายความว่า สื่อสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และวิธีการมองโลกในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งผ่านตัวเนื้อหาด้วยวิธีการน าเสนอเนื้อหานั้นๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งความส าคัญของเนื้อหาที่
นิตยสาร SOOK น าเสนอ จัดอยู่ในระดับ Media agenda ไปจนถึง Public agenda โดยที่ทั้ง 2 อย่างที่
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ความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาบางช่วงบางตอนที่นิตยสาร SOOK น าเสนอมาจากความสนใจของ
นิตยสาร SOOK หรือ นิตยสาร SOOK เป็นตัวก าหนดเร่ืองราวในการน าเสนอเอง (Media agenda) ไปจนถึง
เนื้อหาที่นิตยสาร SOOK เลือกน าเสนอจากความสนใจของประชาชนเป็นหลัก (Public agenda) โดยอาศัย
ช่วงเวลาและบริบททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม นิตยสาร SOOK ยังคงมุ่งเน้นที่จะน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสุขภาวะ
ทางปัญญา เด็กเยาวชนครอบครัวและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ้งเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ศึกษามองว่า
เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมในเร่ืองของการมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ ด้าน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เนื้อหาที่นิตยสาร 
SOOK เลือกที่จะน าเสนอนั้น เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับในปัจจุบันนี้ที่ ประเทศไทยได้มีการรณรงค์เร่ือง 
“สร้างน าซ่อม” หรือ การเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2556) 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการดูแลสุขภาพไปจากเดิมที่มุ่งเน้นเร่ืองของ “ซ่อมสร้าง” หรือการ
รักษาอาการต่างๆ ให้กลับมามีสุขภาพดีเช่นเดิม 

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า เนื้อหาต่างๆที่ค้นพบ จะพูดถึงเร่ืองของ Health Promotion หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าการส่งเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นเร่ืองของการดูแลสุขภาพต่างๆ มากกว่าการรักษาอาการป่วย ทั้ง
เร่ืองของพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งในวงการ
สาธารณสุขสมัยใหม่ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพท านองว่า การป้องกันโรคย่อมดีกว่าการรักษาโรคหรือกันไว้
ดีกว่าแก้ ในนิตยสาร SOOK ทั้ง 37 ฉบับนี้ ไม่มีฉบับใดเลยที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรค ซึ่งเป็น
การตอกย้ าให้เห็นว่าเราควรให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีมากกว่านั่นเอง 

จากผลการศึกษารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลด้านสุขภาวะของนิตยสาร SOOK ผู้ศึกษามอง
ว่าการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละคร้ังนั้น สามารถเลือกประเภทของอินโฟกราฟิกและรูปแบบการจัดหน้าได้
มากกว่า 1 ชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  ธัชพล อินทรเทวี (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการ
สื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกและข้อความในการรณรงค์เพื่อสังคม   ผลการศึกษาพบว่าระดับ
ความสัมพันธ์ของทัศนคติ ความเข้าใจ และความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากอ่านตัวสารใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกนั้นมีระดับที่สูงกว่าตัวสารในรูปแบบข้อความ  จากข้อมูลพบว่าการสื่อสารในรูปแบบ
ที่ประกอบไปด้วยรูปภาพมากกว่าปกตินั้นเหมาะสมที่จะใช้ในการสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดผู้รับสาร  
ในขณะที่การสื่อสารในรูปแบบที่มีข้อความเป็นจ านวนมากกว่าปกตินั้นเหมาะสมส าหรับการอธิบายความ
ซับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจได้ดีกว่า  กล่าวคือ นิตยสาร SOOK เลือกที่จะใช้การสื่อสารแบบอินโฟกราฟิก 
(Infographics) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของนิตยสาร SOOK คือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และสร้างแรง
บันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายสู่การปรับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ   ทั้งด้านกาย  ใจ 
สังคม และปัญญา ตลอดจนสามารถน าความรู้ด้านสุขภาวะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการ 
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เลือกเนื้อหาที่น าเสนอนั้นเน้นการน าข้อมูล  องค์ความรู้ด้านสุขภาวะในเชิงวิชาการหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า    “ ข้อมูลเชิงซ้อน     ” มาปรับปรุง  แยกย่อย  และลดทอนให้เป็นภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย 
สนุกสนานและผสมผสานกับการออกแบบอินโฟกราฟิก  (Infographics) เพื่อง่ายต่อการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ผู้รับสารและยังสามารถน ามาปรับใช้ได้ดีอีกด้วย 

การใช้สัญญะต่างๆ ในนิตยสาร SOOK นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายของเนื้อหาที่
เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาวะ เพื่อให้ทราบถึงความหมายบางอย่างที่แฝงอยู่ในภาพนั้นๆ นิตยสาร SOOK 
เอง ได้ท าการเลือกใช้ภาพสัญญะที่สื่อสารได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ในทันที โดยมากแล้วจะ
เป็นลักษณะของภาพวาดการ์ตูนและไอคอนสัญลักษณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันและเป็น
ความหมายในระดับสากล หากแต่สัญญะที่ปรากฏในคอลัมน์อินโฟกราฟิกของนิตยสาร SOOK การให้
ความหมายต้องเกี่ยวเนื่องกับบริบทของนิตยสาร SOOK และเนื้อหาที่น าเสนอ ซึ่งหากภาพสัญญะถูกวางอยู่
ในเน้ือหาที่ต่างกันความหมายที่ถูกก าหนดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อชิรญา 
วิฑูรชาตรี (2555) ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบในนิตยสาร ผล
การศึกษาพบว่า ความหมายด้านรสชาติแต่ละรสชาติสื่อสารจากการใช้สัญญะประเภทสัญญะรูป  (Icon) ที่
เป็นภาพอาหาร  จากวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆ  ซึ่งไม่ได้ท าหน้าที่เป็นแค่สัญญะที่มีลักษณะคล้าย
หรือเหมือนของจริงเท่านั้น  แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้   ถึงประสบการณ์ของรสชาตินั้นๆ  ประกอบกับการใช้สีตาม
หลักจิตวิทยา  การใช้แสงที่ เน้นให้เห็นถึงวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น   กล่าวคือ  สัญญะประเภทสัญญะรูป 
เปรียบเสมือน เป็นสัญญะที่ให้ความหมายโดยนัยตรง (Denotative Meaning) คือสิ่งที่ความหมายตามที่
ปรากฏ และ ตัวบ่งชี้  (Index) เป็นการให้ความหมายแบบความหมายโดยนัยแฝง (Connotative Meaning)  คือ
การให้ความหมายตามประสบการณ์และบริบททางสังคมของสิ่งที่น าเสนอน่ันเอง 

 

6. ข้อเสนอจากการวิจัย 
6.1 ข้อเสนอแนะด้านการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ที่น าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิก
ได้ง่ายมากขึ้น หากแต่ต้องค านึกถึงบริบทและเร่ืองราวที่น าเสนอให้มีความเหมาะสมกับสิ่งนั้นๆด้วย เช่น 
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองสุขภาพในด้านต่างๆ ว่าควรเลือกอินโฟกราฟิกประเภทใดให้เหมาะสม
กับเน้ือหาที่ต้องการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสุขภาวะผ่านรูปแบบอินโฟ

กราฟิก (Infographics) ของนิตยสาร SOOK โดยศึกษาเพียงคอลัมน์อินโฟกราฟิกคอลัมน์เดียว ทั้งสิ้น 37 
ฉบับ นับตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 37 ดังนั้นหากต้องการทราบข้อมูลที่หลากหลายอาจต้องใช้วิธีการเก็บ
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ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดท าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายในการ
วิเคราะห์มากขึ้น และควรมีการศึกษาถึงผลส ารวจความต้องการและการรับรู้ของผู้อ่านนิตยสาร SOOK เพื่อ
สามารถทราบถึงทัศนคติและความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาวะต่อไป 
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