บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวความคิด
ปั ญหาด้านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชันเป็ นปั ญหาที่ ทาลายสังคมอย่างรุ นแรง และฝั งรากลึ ก ลงไป
จนถึ ง ด้ า นการศึ ก ษา การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น ถู ก ยกมาเป็ นปั ญ หาระดั บ ใหญ่ ข องชาติ โดยจาก
สถิติของเว็บไซต์ “https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016”
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 มีเปอร์ เซ็นต์การโกง 38% ติดอันดับ 85 ของโลก
และเป็ นอันดับ 3 ของอาเซี ย น ซึ่ งเป็ นการสะท้อนวิก ฤตการณ์ ด้า นคุ ณธรรม และจริ ย ธรรมของ
สังคมไทย พบว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจ ไม่เห็นว่าการคอร์ รัปชันเป็ นสิ่ งไม่ดี พอเกิดการคอร์ รัป
ชันขึ้นมาก็นิ่งเฉย สาเหตุมาจากเราไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ทาให้เด็กเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
เหล่านั้น และซึมซับมาตลอด เนื่องจากสถานศึกษาเป็ นสังคมจาลองสังคมใหญ่ อีกทั้งเป็ นสถานที่หล่อ
หลอมอุปนิ สัยของคนอีกรุ่ นหนึ่ งให้เติบโตมาเป็ นพลเมืองของประเทศ ปั ญหาเหล่านี้ อาจถือได้วา่ เป็ น
จุดเริ่ มต้นของเชื้อร้ายที่จะลุกลามใหญ่โตได้
แนวความคิดในการสร้างอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับ
เยาวชน เพื่อลดปั ญหาการคอร์ รัปชันในอนาคต รณรงค์แก้ไขปั ญหาการทุ จริ ต ปลู กฝั งนิ สัยอันพึง
ประสงค์ การรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม สะท้อนปั ญหาของสังคมไทย เพราะ
ในปั จจุบนั นี้ การทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาที่ฝังรากลึกทาลายสังคมอย่างมากแ เป็ นปั ญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของเยาวชนในสังคม ซึ่ งการที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างยัง่ ยืนนั้น
สังคมต้องมีทศั คติที่ดี มีค่านิยมในการรักความดีและรู ้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรม ทุจริ ตต่างๆ รวมไปถึง
การโกงทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ยกตัวอย่างเช่ น การติดสิ นบน ปั ญหาเหล่านี้ อาจเป็ น
ปั ญหาจากสิ่ งเล็กๆ จนนาไปสู่ การทุ จริ ตที่ ใ หญ่ โตกว่า นี้ ไ ด้ ซึ่ งการสร้ างทัศคติ ที่ไม่ โกง ค่านิ ยมที่
ถู กต้องนี้ จะเป็ นรากฐานสาคัญ เพื่อทาให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็ นการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาการทุจริ ตที่ได้ผลที่สุด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บ ัน มัล ติ มี เ ดี ย จัด ว่า เป็ นสื่ อ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม ใช้ง านกัน อย่า งแพร่ หลาย
ไม่ ว่า จะเป็ นการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ โฆษณา และบริ ก ารต่ า งๆ (Product and Service Presentation)

6

การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning) และการน าเสนอผลงานต่ า งๆ (Task
Presentation) ตลอดจนใช้ เ ป็ นสื่ อบัน เทิ ง (Entertainment) ทั้ ง ในครั ว เรื อนและอุ ต สาหกรรม
(ส านัก งานการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานและส านัก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ แ ห่ ง ชาติ , 2550)
อิ น โฟกราฟิ ก (Information Graphic) คื อ ภาพกราฟิ กที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล โดยข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นอิ น โฟกราฟิ ก
นั้นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องยากแค่ไหนก็จะถู กย่อให้กระชับ เป็ นระบบ และเข้าใจง่ าย พร้ อมทั้งถู กนามา
เสนอบนภาพกราฟิ กที่สวยงาม และทันสมัย ซึ่ งจะดึงดูดให้คนที่พบเห็นเกิดความสนใจ และต้องการ
ที่ จ ะรั บ ชม โดยข้อ มู ล ที่ น ามาเสนอเป็ นอิ น โฟกราฟิ ก แอนิ เ มชัน (Infographic Animation) คื อ
ภาพกราฟิ กที่นามาประกอบกันเป็ นภาพเคลื่อนไหวมีหน้าที่นาเสนอข้อมูลที่ส้ ัน กระชับ ชัดเจน และ
รวดเร็ ว เน้นให้ผชู ้ มเข้าใจได้ง่ายและทันที ใช้ภาพกราฟิ กเป็ นตัวเดินเรื่ อง เน้นการนาเสนอข้อมูลที่มี
คุ ณภาพให้ผูช้ มได้ทราบอย่างทัว่ ถึ ง ใช้สีที่ดึงดู ดความสนใจจากผูช้ ม โดยไม่ตอ้ งอธิ บายเพิ่มเติมอี ก
ปั จจุบนั สื่ อประเภท อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน (Infographic Animation) ไม่ได้มีแต่บน Social Network
เท่านั้น เราจะเห็นรายการโทรทัศน์บางรายการ สื่ อโฆษณารณรงค์ ที่เลือกใช้อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน
(Infographic Animation) เป็ นตัวนาเสนอข้อมู ล แทนที่ สื่ ออื่ นๆ ซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่าสื่ อประเภทนี้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก อินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน (Infographic Animation) จัดเป็ นสื่ อมัลติมี เดี ย ที่ ไ ด้รับ
ความนิ ย มอย่า งมาก และกว้า งขวางทัว่ โลก จนผูค้ นต่ า งให้ค วามสนใจ โดยเฉพาะการท าการ์ ตูน
แอนิ เมชันสาหรับเยาวชน สื่ อเกี่ยวกับการเรี ยน การสอน อินโฟกราฟิ ก หรื อแอนิ เมชันเรื่ องสั้นที่เป็ น
การสะท้อนปัญหาทางสังคม
การออกแบบอินโฟกราฟิ ก เป็ นการนาข้อมูลที่เข้าใจยากหรื อข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อจานวน
มากมานาเสนอในรู ปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่ องได้ดว้ ยตัวเอง มีองค์ประกอบที่
สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสี ยง ซึ่ งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนามาสรุ ป
วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง แสดงออกมาเป็ นภาพจึ ง จะดึ ง ดู ดความสนใจได้ดี ช่ วยลดเวลาในการอธิ บ าย
เพิ่มเติมกราฟิ กที่ใช้อาจเป็ นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ
จัดทาให้มีความสวยงาม น่ าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจาได้นาน ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ท ธิ ภาพ
มากขึ้น หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ ก (Infographic) แบ่งเป็ น 2 ส่ วน 1) ด้านข้อมูล (Data) ข้อมูลที่
จะนาเสนอ ต้องมี ความหมาย มี ความน่ าสนใจ เรื่ องราวเปิ ดเผยเป็ นจริ ง มี ความถู กต้อง2) ด้านการ
ออกแบบ (Design) การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทางาน และความ
สวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริ ง(อินโฟกราฟิ ก คืออะไร และนาไปใช้
อย่างไร, 2556)
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องค์ประกอบศิลป์ (Element of Art)
องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ เป็ นอี ก หนึ่ งทฤษฎี ที่ ค่ อ นข้า งมี ค วามส าคัญ ในงานออกแบบกราฟิ ก
โดยทฤษฎี อ งค์ป ระกอบศิ ล ป์ จะสามารถช่ ว ยให้ ชิ้ น งานมี ค วามสวยงามได้โ ดยการน าสิ่ ง ต่ า งๆ
มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์ จัดรวมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่ วนของรู ปร่ าง รู ปทรง ตรงตามคุณสมบัติ
ของสิ่ ง นั้นๆ เพื่ อให้เกิ ดผลงานที่ มี ความเหมาะสม ให้เกิ ดความงดงาม น่ า สนใจ ในการนาเสนอ
ภาพรวมของงาน การสื่ อถึงเรื่ องราว วัตถุประสงค์ในงานการออกแบบ โดยพื้นฐานขององค์ประกอบ
ศิลป์ มีดงั นี้
รู ปร่ าง (Shape) คือ รู ปแบนๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบ
นอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรู ปต่าง ๆ เช่ น รู ปวงกลม รู ปสามเหลี่ ยม หรื อ รู ปอิสระที่แสดงเนื้ อที่
ของผิวที่เป็ นระนาบมากกว่าแสดงปริ มาตรหรื อมวล
รู ปทรง (Form) คือ รู ปที่ลกั ษณะเป็ น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้วยังมี
ความลึก หรื อความหนานู น ด้วย เช่ น รู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ ยม ทรงกระบอก ให้ความรู ้สึกมี
ปริ มาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ าหนัก หรื อการจัดองค์ประกอบของรู ปทรง
หลายรู ปรวมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง เมื่อนารู ปทรงหลายๆ รู ปมาวางใกล้กนั รู ปเหล่านั้นจะ
มีความสัมพันธ์ดึงดู ด หรื อผลักไสซึ่ งกันและกัน การประกอบกันของรู ปทรงทาได้โดยใช้การนารู ป
เรขาคณิ ต รู ปอินทรี ย ์ และรู ปอิสระ มาซ้อนทับกัน ผนึ กเข้าด้วยกัน แทรกเข้าหากัน หรื อรู ปทรงที่บิด
พันกัน นามาประกอบเข้าด้วยกันจะได้รูปลักษณะใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุ ด

ภาพที่ 2.1 แสดงรู ปร่ าง และรู ปทรง
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ค่าน้ าหนัก (Value) คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริ เวณที่ถูกแสงสว่าง และบริ เวณที่เป็ นเงาของวัตถุ
หรื อความอ่อน ความเข้มของสี หนึ่ งๆ หรื อหลายสี เช่น สี แดง มีความเข้มกว่าสี ชมพู หรื อสี แดงอ่อน
กว่าสี น้ าเงิน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั หมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับ ความมืดของเงา ซึ่ งไล่
เรี ยงจากมืดที่สุด (สี ดา) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สี ขาว) น้ าหนักที่อยูร่ ะหว่างกลางจะเป็ นสี เทา ซึ่ งมีต้ งั แต่
เทาแก่ ที่สุด จนถึ งเทาอ่อนที่ สุด การใช้ค่าน้ าหนักจะทาให้ภาพดู เหมื อนจริ ง และมี ความกลมกลืน
ถ้าใช้ค่าน้ าหนักหลายๆ ระดับ จะทาให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ าหนักจานวนน้อยที่
แตกต่างกันมากจะทาให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง

ภาพที่ 2.2 แสดงค่าน้ าหนัก
บริ เ วณว่า ง (Space) ส่ ว นที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ที่ ป ราศจากองค์ ป ระกอบใดๆ ถ้า บริ เ วณที่ ว่า งมี น้ อ ย
ความรู ้สึกจากการรับจะรู ้สึกแน่น แข่งขัน แย่งชิง ฯลฯ แต่ถา้ บริ เวณว่างมีมากจะให้ความรู ้สึกว่างเปล่า
เงียบเหงา อ้างว้าง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้ บริ เวณว่างมีเท่ากันจะให้ความรู ้สึกพอดี สมดุล เสมอภาค เป็ นต้น
สี (Color) สี เป็ นคุณลักษณะที่สามารถรับรู ้ได้ดว้ ย ประสาทตา โดยอาศัยแสงเป็ นตัวส่ องสว่าง
สี แต่ละสี มีสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุน้ เร้าให้เกิดความรู ้สึกที่แตกต่าง กันอกไป เช่น สี แดงย่อม
กระตุน้ เร้าความรู ้สึกให้เกิดแตกต่างไปจากสี ขาวหรื อสี ดาทาให้ความ รู ้จากการรับรู ้ไม่เหมือนสี เขียว
เป็ นต้น (ช่างภาพ เดนกิ เซอิโกะ, 2556)

ภาพที่ 2.3 แสดงสี
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องค์ประกอบสาคัญในการสร้างอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน
ไอเดีย (Idea) หรื อแรงบันดาลใจ (Inspiration)
จะเป็ นสิ่ ง แรกที่ มี ก ารสร้ า งสรรค์จิ น ตนาการขึ้ น มาด้ว ยความคิ ด ของผูส้ ร้ า ง ว่า ผู ช้ มนั้น เป็ นใคร
เช่ น ปั จจุ บ นั การทุ จริ ตมี ม าก ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ องเล็ กๆ จนไปถึ ง เรื่ องที่ ใหญ่ โต จึ งมี ก ารสร้ างสรรค์
อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชันที่จะสื่ อถึงการทุจริ ต สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเนื้อเรื่ อง เพื่อให้เยาวชนไม่
ทาตามและตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นสิ่ งไม่ดี
โครงเรื่ อง (Story) โครงเรื่ องจะประกอบไปด้วย ฉากต่างๆ ที่มีวตั ถุประกอบฉากเป็ นตัวดาเนิน
เรื่ อง จะทาหน้าที่เป็ นตัวสื่ อให้เห็นถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน มีรูปแบบการโกงและข้อคิด เตือนใจแทรก
อยูภ่ ายในเนื้อเรื่ อง
สคริ ปต์ (Script) วัตถุ ประกอบฉากแต่ละฉากมีลกั ษณะที่ แตกต่างกัน จะเป็ นตัวสื่ อให้เห็ นถึ ง
การทุจริ ตคอร์รัปชันตามลาดับและมีการสอดแทรกคติสอนใจภายในเนื้ อเรื่ องด้วย
สตอรี บอร์ ด (Storyboard) เป็ นการวาดภาพนิ่ งลงบนกระดาษด้วยดิ นสอ มี การร่ างภาพวัตถุ
ประกอบฉากต่างๆ ตามเนื้ อเรื่ องที่ได้เขียนไว้ตามลาดับของแต่ละฉากที่ได้แต่งไว้ ภายในสตอรี บอร์ ด
นั้นจะมีมุมกล้องที่หลากหลายเพื่อสื่ อให้เห็นถึง สถานที่ และเหตุการณ์ ต่างๆ ภายในเนื้ อเรื่ องเพื่อให้
เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
ออกแบบร่ าง (Draft Design) นาภาพนิ่ งที่ได้ร่างไว้บนกระดาษ มาเป็ นต้นแบบในการวาดภาพ
วัตถุต่างๆ และฉาก ผ่านโปรแกรมการออกแบบ ในการวาดภาพแอนิ เมชันอาจมีการวาดภาพเพิ่มเติม
มีการใส่ สี หรื อเงาให้กบั วัตถุประกอบฉาก เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และความเข้ากัน
ประกอบภาพรวม (Compositing) การนาภาพวัตถุ ต่างๆ หรื อฉากทั้งหมดที่ได้ออกแบบไว้มา
เรี ยบเรี ยงกันตามลาดับของแต่ละฉาก ในกระบวนการนี้ อาจมีการปรับแสงและสี ของภาพ ให้มีความ
กลมกลืนกัน ไม่ให้สีแตกต่างกันจนเกินไป
ภาพเคลื่อนไหว (Animate) เป็ นการนาภาพวัตถุประกอบฉากต่างๆ ที่ได้สร้างและออกแบบไว้
มาเรี ย บเรี ย งกัน ตามล าดับ ของแต่ ล ะฉาก เพื่ อ ท าให้ ภ าพวัต ถุ ป ระกอบฉากมี ก ารเคลื่ อ นไหวกัน
ตามลาดับเหตุการณ์ของอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน
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บันทึกเสี ยง (Sound Recording) เป็ นการบันทึกเสี ยงพากย์ บรรยายตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของเนื้อเรื่ อง จากคณะผูจ้ ดั ทาเองหรื อเสี ยงประกอบต่างๆ ที่ได้คน้ หามา ซึ่งการอัดเสี ยงประกอบอินโฟ
กราฟิ ก แอนิเมชันจะแยกออกเป็ นประเภทของเสี ยงโดยหลักแล้วจะมีดงั นี้ คือ
-

เสี ยงบรรยาย (Narration) เป็ นการเล่าเรื่ องราว หรื อบรรยายตามฉากนั้นๆ

เสี ยงประกอบ (Sound Effects) เป็ นเสี ยงที่นอกเหนื อจากการบรรยาย เสี ยงประกอบจะ
ท าให้เกิ ดรู ้ สึ ก สมจริ ง เข้า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ม ากขึ้ น มี จินตนาการ เช่ น เสี ย งกริ่ ง เสี ย งสภาพแวดล้อ ม
เสี ยงพลุ เป็ นต้น ราวกับได้เข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์หรื อสถานที่น้ นั ด้วย
ดนตรี ประกอบ (Music) ช่วยสร้างอารมณ์ของผูช้ มให้คล้อยตามเนื้ อหาและปรับอารมณ์
ของผูช้ มระหว่างการเชื่อมต่อของฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง
ประสิ ทธิ ภาพของงาน (Improved Performance) การปรับปรุ งเนื้ อหา หรื อตัววัตถุแอนิเมชันให้
สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้ อาจมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของตัวชิ้นงาน เช่น วัตถุประกอบฉาก เสี ยง
บรรยาย หรื อ เสี ย งเอฟเฟกต์ต่ า งๆ ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกัน เพื่ อ ให้ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
(ธเนศ หาญใจ, 2552)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาภาคนิ พนธ์จากแหล่งข้อมูล
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ หนังสื อและตัวอย่างจากงานวิจยั ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจะกล่าวถึงเว็บไซต์
ที่ให้ความรู ้คาแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่

ภาพที่ 2.4 http://www.videocopilot.net/tutorials/
วิดีโอโคไพล็อท เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาเอฟเฟกต์ต่างๆ โดยมีคาบรรยาย และมี
คลิปวิดีโอให้รับชม สอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effect นอกจากนี้ ยงั มีการสอนทาโมเดล
3D, 2D อีกด้วย
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ภาพที่ 2.5 https://www.motiongraphicplus.com/
โมชันกราฟิ กพลัส เป็ นเว็บไซต์ที่มีบทความต่างๆ ที่สอนการทาโมชันกราฟิ ก รวมเทคนิ คใน
การทาอินโฟกราฟิ กที่ดี จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีท้ งั การแสดงความคิดเห็น และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการทา
อินโฟกราฟิ ก
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ภาพที่ 2.6 https://cgi.tutsplus.com/
ทัตส์พลัส เป็ นเว็บไซต์รวมเทคนิคการใช้งานด้วยโปรแกรม Adobe After Effect การสร้างวัตถุ
ด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้งานเสี ยง และวิดีโอ 3D & Motion
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ภาพที่ 2.7 http://basicdrawing-comic605.weebly.com/
เบสิ คดรออิ้ง คอมมิค เว็บไซต์ที่สอนการวาดตัวการ์ ตูนขั้นพื้นฐาน โดยการวาดตั้งแต่ส่วนหัว
การวาดแววตา การวาดช่วงลาตัว การวาดทรงผม การวาดมือ สอนเทคนิคการวาดเสื้ อผ้า เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.8 https://sites.google.com/site/kantima54540026/home/answer3
บล็อคกันติ มา เป็ นอี กหนึ่ งบล็อคที่ มีการสอนเกี่ ยวโปรแกรม Adobe After Effect CS6 มีการ
เขียนเนื้ อหาที่ค่อนข้างเข้าใจง่ าย กระทัดรัด มีหลายบทความให้เราได้ศึกษาข้อมูล และยังมีรูปภาพ
ประกอบคาอธิบายอีกด้วย
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ภาพที่ 2.9 http://www.seesketch.com/
ซี ส เก็ ตช์ เป็ นเว็บ ไซต์ที่ รวมภาพเวกเตอร์ ต่างๆ เช่ น การนาตัวอย่า งภาพทิ วทัศน์ ธรรมชาติ
มาเป็ นตัวอย่า งในการสร้ า งแอนิ เมชัน และจุ ดเด่ นของเวกเตอร์ น้ ี ส ามารถสร้ า งรู ปภาพออกมาได้
สมจริ งมาก เมื่อต้องการขยายภาพให้ใหญ่ก็สามารถทาได้ทนั ทีโดยจะไม่เสี ยรายละเอียดของรู ปภาพ
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ภาพที่ 2.10 https://design.tutsplus.com/
ทัตส์พลัส เป็ นเว็บไซต์รวมเทคนิคการใช้งานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator มีคาแนะนาการ
สร้างวัตถุดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ การลงสี เงา ให้กบั วัตถุที่เราวาด ในเว็บไซต์น้ ี มีเนื้ อหาข้อมูลที่น่าสนใจ
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในการวาดภาพเพื่อให้ภาพนั้นๆ ออกมาดีเท่าที่ควร
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ภาพที่ 2.11 http://growinggood.org/
โตไปไม่โกง เป็ นเว็บไซต์ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้นามาอ้างอิงใช้เป็ นชื่อของโครงการ อีกทั้งเว็บไซต์น้ ี
ยังมี ขอ้ มู ลให้ศึกษาเกี่ ยวกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ปั ญหาและปั จจัย ต่ างๆ ที่ ทาให้การทุ จริ ตเกิ ดขึ้ น
โดยโครงการ โตไปไม่โกง นี้ได้เริ่ มจัดทาขึ้นตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนา จึงได้นาเอาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากโปรแกรม
เหล่านี้ มาช่ วยในการพัฒนาอินโฟกราฟิ กในปั จจุบนั ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงยกตัวอย่างงานวิจยั ที่
เป็ นงานอินโฟกราฟิ ก ดังนี้

ภาพที่ 2.12 ชุมชนต่อต้านคอร์ รัปชัน
ชัยวัฒน์ ศรี สว่าง ปรี ยานุ ช นวลขาว และยงยุทธ สวัสดิ์ พุก (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อช่วย
ส่ งเสริ มให้เยาวชนเห็ นถึ งปั ญหาการคอร์ รัปชั่นที่ เป็ นปั ญหาใหญ่ในสังคมไทยในปั จจุบนั ที่ เกิ ดขึ้ น
ซึ่ งส่ งผลกระทบกับการดาเนิ นชีวิตประจาวันต่างๆ ของมนุ ษย์และทาลายระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่วา่ จะเป็ นการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว การทุจริ ตโดยนโยบายต่างๆ เป็ นต้น โดยใช้วิธีนาเสนอ
ในรู ปแบบ 2 มิติ มีการพัฒนาด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8, Adobe Illustrator CS6 และ Adobe
Flash CS6 Professional
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ภาพที่ 2.13 ธรรมะ DESIGN ตอน ไม้เท้ายอดกตัญญู
บุ ศ ริ นทร์ เอี่ ย มธนากุ ล (2555) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมะ เพราะธรรมะเป็ นสิ่ งที่ยึด
เหนี่ ยวจิตใจให้คนทาความดีมาตั้งแต่อดี ตและยังเป็ นแนวทางชี้ นาให้ดาเนิ นชี วิตไปในทางที่ดี จึงได้
นาเรื่ องที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับธรรมะมาสอดแทรกลงไปในสื่ อภาพยนตร์ การ์ ตูน 2 มิติ เรื่ องนี้ เพื่อนามา
พัฒนาเป็ นสื่ อการเรี ยนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ และ เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้และปลูกฝังจิตสานึก
ที่ดีให้กบั นักเรี ยน ด้วยวิธีการสอดแทรก หลักคุณธรรมเข้าไปในเนื้ อเรื่ อง ใช้เหตุการณ์หรื อการกระทา
ของตัวละครนั้นสอนโดยที่เด็กไม่รู้ตวั ว่าถูกสอน แต่รู้สึกเหมือนกับตนคือผูท้ ี่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพราะ
ด้วยวิธีส่งเสริ มความสนใจของเด็ก คือการให้เด็กรู ้จกั ค้นคว้าด้วยตนเอง ได้ลงมือกระทาเอง คิดเอง ให้
เด็กเป็ นคนอ่านมาก เห็นมาก ฟังมาก ส่ งเสริ มให้เด็กเล่นในสิ่ งที่ช่วยเสริ มประสบการณ์ กระตุน้ ให้เกิด
การเรี ย นรู ้ และความเชื่ อมั่น ในตนเอง โดยมี ก ารพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3, Adobe
Photoshop CS3 และ Adobe Illustrator CS3
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ภาพที่ 2.14 อินโฟกราฟิ ก ค้นคว้าข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อและอาชีพหลังสาเร็ จการศึกษา
ต้น หัน ตุ ล า, กมลภู ศรี สุ ข ใส และชัช พงษ์ ทองจาด (2558) สาขาเทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
สื่ อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิ กนาเสนอสาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการค้นคว้าข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อและอาชี พ
หลังสาเร็ จการศึกษา เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ผลการศึกษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ด้านพบว่า
ได้ทาการประเมินในด้านเนื้ อหาของสื่ ออินโฟกราฟิ ก อยูใ่ นระดับมีคุณภาพดีมาก (ˉx = 4.56) สาหรับ
ด้านเทคนิ คการผลิ ตสื่ อ อยูใ่ นระดับดี (ˉx = 4.43) และด้านคุณภาพเสี ยง อยูใ่ นระดับปานกลาง (ˉx =
3.14) ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับดี (ˉx = 4.37) ในด้านเทคนิคการ
ผลิ ตสื่ อ อยู่ในระดับดี (ˉx = 4.36) ในด้านการนาเสนอ อยู่ในระดับดี (ˉx = 4.38) ในด้านเสี ยง อยู่ใน
ระดับดี (ˉx = 4.22) โดยมีการพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS5 และ Adobe Illustrator
CS5
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ภาพที่ 2.15 อินโฟกราฟิ ก เรื่ อง หลักการออกแบบ Infographics
จงรั ก เทศนา (2558) สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งานวิจยั เรื่ อง การสร้างอินโฟกราฟิ กให้ดึงดูดความสนใจ (Designing
An Amazing Infographics) โดยผูจ้ ดั ทามีความสนใจในการทาอินโฟกราฟิ ก จึงได้มีแนวคิดในการ
จัด ท าโครงการนี้ ขึ้ น มา เพื่ อ น าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ไ ด้ค ัด สรรค์ มาเรี ย บเรี ย ง ให้ส วยงามและมี
ประโยชน์ เพราะที่ผา่ นมาข้อมูลสารสนเทศจานวนมากถูกนามาจัดกลุ่มทาให้ไม่น่าสนใจ การจัดทา
ข้อมูลให้เป็ นภาพกราฟิ กจึงเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั และได้มีการออกแบบที่ถูกกลัน่ กรองอย่างเข้มข้น
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะสะกดผูช้ ม โดยมีการพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS5 และ Adobe
Illustrator CS5

