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ค าส าคญั : อินโฟกราฟิก โครงการ “รู้สู้! Flood” 
 นฤมล ถ่ินวิรัตน์ : อิทธิพลของอินโฟกราฟิกตอ่การส่ือสารข้อมลูเชิงซ้อน กรณีศึกษา
โครงการ “รู้สู้  flood”. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.กญัชลิกา กมัปนานนท์ และผศ.วฒันพนัธุ์ 
ครุฑะเสน. 140 หน้า. 
 
 การวิจยัครัง้นี ้มีจดุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอินโฟกราฟิกท่ีมีผลตอ่การส่ือสาร 
การถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีความซบัซ้อน คลุมเครือให้สามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว แจ่มชดั กว่าการ
ส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว  โดยการศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ะใช้โครงการ “รู้สู้ ! Flood” เป็น
กรณีศกึษา 

การวิจัยเ ร่ิมจากการศึกษาและวิ เคราะห์การใช้อินโฟกราฟิกในรูปแบบและ
สถานการณ์ตา่งๆ จากนัน้วิเคราะห์เก่ียวกบัการรับข้อมลูข่าวสารของประชาชนในช่วงน า้ท่วม โดย
แบ่งกลุ่มประชาชนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบกับมหาอุทกภัย ในปลายปี 
พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 2) ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถกูแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ีหนึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในการรับข้อมูลจากภาครัฐและ
เอกชนในช่วงน า้ท่วม จากนัน้ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ชมวีดีโอ       
รู้สู้ ! Flood อนัเป็นกรณีศกึษาพร้อมท าแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ผลประเมินจากแบบสอบถามส่วนท่ี 
2 ใช้เพ่ือวิเคราะห์ และสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบผลในรูปแบบของแบบสอบถาม และตรวจสอบผล
โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น วิเคราะห์เพ่ือน าไปสูก่ารสรุปผล  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน เช่ือมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลง
ข้อมลูเป็นภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิกจะชว่ยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจได้ดีขึน้ เร็ว
และแจม่ชดัขึน้กวา่การส่ือสารในรูปแบบของตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว  มีความพึงพอใจในเชิงบวก 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ     
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52151308 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

KEY WORD : INFO GRAPHIC OF “ROO SOO FLOOD”  

 NAREUMOL TINWIRAT : THE INFLUENCE OF INFO GRAPHICS ON 

COMPLEX INFORMATION : A CASE STUDY OF “ROO SOO FLOOD”. THESIS ADVISORS 

: KANCHALIKA KAMPANANON, AND ASST.PROF. WATANAPUN KRUTASAEN. 140 pp. 

 

The research is to investigate the influence of Info Graphics on complicated 

information communications. This study aimed to proof that info graphic can transform a vital 

yet ambiguous wording information into a more clear, easy to understand visual message. 

The  VDO "Roo Soo! Flood", a renowned project during Bangkok's flood crisis in 2012, is a 

case study in this project. 

The research was conducted by studying and analyzing the utilization of 

numerous existing Info Graphics. Then collecting information on how Bangkok people 

perceived flooding information from variety of media during a disaster, the big flooding period 

in 2011. In order to do this, a group of 100 Bangkok people is selected and then divided into 2 

sub-groups, 50 person each. One is the disaster victims, the other isn’t. Both groups were 

assigned to answer a 2-part-quesionnaire. The first part aimed to derive all kind of problems 

occured in receiving and perceiving flooding information during the flooding time. Then have 

the selected groups see a VDO from Roo Soo! Flood's project then do the second part of the 

questionnaire. The results from both parts of the questionnaire were analyzed to estimate the 

level of understanding on flooding preparation and protection before and after watching the 

info graphics, Roo Soo! Flood's project.  

The result clearly showed that Info Graphics can transform complicated wording 

information which, sometime, related to various issues to much more understanding visual 

information.  Moreover, participated people were maximum satisfied and gave positive 

feedback. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดีจากความอนเุคราะห์ชีแ้จงและให้ค าปรึกษาจาก 
คณาจารย์ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ทุกท่าน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน ท่ีให้ความกรุณา
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนวิทยานิพนธ์นี ้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
 ขอขอบคณุนกัวิชาการทัง้ 2 ทา่น ได้แก่ นายเกรียงไกร วชิรธรรมพร, และนายวรรธนะ  
รุจิโรจน์สกุล ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงค าแนะน าดีๆ เก่ียวกับการท างาน และการน า
วิชาความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน  ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาให้
ค าปรึกษาและแนะน าในครัง้นี ้
 ขอขอบคณุนกัวิชาการทัง้ 5 ทา่น ได้แก่ คณุไตรภคั สภุวฒันา, คณุเอกรัฐ มิลนิทะภาส
คุณธีรายุ เศรษฐภักดี, คุณธนาพันธ์ุ เดชบุญ และคุณลลิตา นิมมานเหมินท์ ท่ีสละเวลาเพื่อ
ตรวจสอบผลการวิจยัและแบง่ปันแลกเปลีย่นความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในงานวิจยัครัง้นี ้
 ขอขอบคุณผู้ ให้สมัภาษณ์ทุกท่านท่ีให้ความกรุณาสละเวลา ถ่ายทอดประสบการณ์ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารเร่ืองการเตรียมตวัรับมือน า้ทว่มท่ีได้จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ขอขอบคณุผู้ ท่ีให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบ แบบสอบถามการวิจยัครัง้นี ้ 
 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ปริญญาโท รุ่นท่ี11 มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน ท่ีคอย
ช่วยเหลือ และเป็นกาลงัใจในด้านต่างๆ ขอขอบคุณ สลิลดา อุปรมัย ท่ีคอยให้ค าปรึกษาวิธีการ
น าเสนองานวิจยั หรือกระบวนการตา่งๆ ตัง้แตต้่นจนจบอยา่งละเอียด จนสาเร็จเป็นจริงขึน้มาได้  
 ขอขอบคณุ ชูเกียรติ อ่อนช่ืน เพื่อนปริญญาโทรุ่น 11 ท่ีฝ่าฟันอุปสรรคในการท าวิจัย
ฉบับนีไ้ปด้วยกัน และคอยเป็นก าลงัใจ ในช่วงท่ีท้อแท้และยากล าบากให้การวิจัยผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี 
 สดุท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีมอบความรัก ความช่วยเหลือ ก าลงั
กาย ก าลงัใจท่ีมีให้เสมอมา อีกทัง้ท่ีให้โอกาสทางการศึกษาของข้าพเจ้า ในการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทนีอ้ยา่งที่ตัง้ใจไว้ อีกทัง้คอยดแูลและอยูเ่คียงข้างในยามเวลาท่ีท้อแท้ ตลอดการศึกษา
ในครัง้นีแ้ละส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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