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“...ไม่มีสิ่งใดดีหรือเลว  ความคิดต่างหากที่ท�าให้เป็นเช่นนั้น” 

— เชกสเปียร์

ว่าด้วยภาษาใหม่
และทักษะที่ขาดไม่ ได้

บทน�า
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ในโลกที่ข้อมูลเป็นใหญ่  ในระบบเศรษฐกจิที่พึ่งพาความรู้และยกให้ไอเดยีมคี่าเทยีบเท่าเงนิทอง  ภาษาภาพได้กลายมาเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลก

ใช้ร่วมกนั  ทั้งแผนภูม ิ แผนที่  แผนภาพ  และแม้แต่อโีมจกิบัภาพเคลื่อนไหว  (GIFs)  ล้วนก้าวข้ามภาษาพูด  ภาษาเขยีน  รวมถงึวฒันธรรม

ที่แตกต่างกนั  และช่วยให้ผู้คนสื่อสารกนัเข้าใจพร้อมทั้งเชื่อมพวกเขาเข้าด้วยกนั  เราจงึเหน็คนใช้ภาษาภาพกนัอยู่ทกุวนัในทกุที่ทั่วโลก

แอพพลเิคชั่นน�าทางช่วยให้คนขบัรถหลกีเลี่ยงถนนเส้นที่รถตดิหนกัจนเป็นสแีดงและมองหาถนนเส้นสเีขยีวที่รถโล่ง  ส่วนแอพพลเิคชั่นพยากรณ์อากาศ

กใ็ช้สญัลกัษณ์และเส้นกราฟเพื่อให้เรารู้ถงึสภาพอากาศได้ทนัท ี ไหนจะแอพพลเิคชั่นดูแลสขุภาพที่ใช้แผนภูมงิ่าย ๆ แสดงจ�านวนก้าว  พฤตกิรรม

การนอน  นสิยัการกนิ  และอื่น ๆ  ใบแจ้งค่าบรกิารต่าง ๆ มกัแทรกแผนภูมเิปรยีบเทยีบให้ผู้บรโิภคเหน็ว่าปรมิาณการใช้พลงังานของตวัเองนั้น

แตกต่างจากเพื่อนบ้านอย่างไร  บรรดาหนงัสอืพมิพ์  นติยสาร  รวมถงึเวบ็ไซต์ล้วนอาศยัการแปลงข้อมูลเป็นภาพเพื่อดงึดูดผู้คนและน�าเสนอประเดน็

ที่ซบัซ้อน  โลกออนไลน์เตม็ไปด้วยการแสดงข้อมูลเป็นภาพทั้งที่มแีละไม่มปีระโยชน์  บ้างกม็ไีว้เสรมิความรู้ความเข้าใจ  บ้างกม็ไีว้ดูเล่นสนกุ ๆ  

(แต่ทั้งหมดล้วนต้องการให้เป็นกระแส)  ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขนักฬีากม็กัใส่ภาพกราฟิกซ้อนทบัลงไปบนภาพการแข่งขนั  ไล่ตั้งแต่

เส้นเฟิสต์ดาวน์ในสนามอเมรกินัฟตุบอล  ไปจนถงึข้อมูลที่ซบัซ้อนกว่าอย่างแผนภาพสถติแิละแผนภูมสิเปรย์  ซึ่งเผยให้เหน็วถิขีองลูกเบสบอล

รวมถงึแนวโน้มในการขว้างลูกและการตลีูกในเกมนั้น ๆ

คณุอาจไม่รู้ตวัด้วยซ�้าว่าภาพทั้งหลายนั้นแทรกซมึเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ�าวนัตั้งแต่เมื่อไหร่  แต่คณุกย็อมรบัมนัเข้ามา  

และแม้จะคดิว่าตวัเองพูดภาษาภาพไม่เป็น  คณุกย็งัได้ยนิ  ได้เหน็  และได้ท�าความเข้าใจมนัอยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั

ตอนนี้ถงึเวลาที่คณุควรเรยีนรู้วธิ ี “พูด”  ภาษาภาพแล้ว  เช่นเดยีวกบัที่วงการธรุกจิได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปเพราะกระแสสงัคมออนไลน์และการ

เปิดรบัเทคโนโลยเีพื่อผู้บรโิภคมาใช้ในการท�างาน  ภาพที่รายล้อมอยู่รอบตวักไ็ด้ก่อให้เกดิความต้องการแผนภูมดิ ีๆ มาใช้ในการประชมุฝ่าย  

การเสนอขายสนิค้า  การรายงานผลส�ารวจผู้บรโิภค  การประเมนิผลการท�างาน  การน�าเสนอแผนธรุกจิให้กบันกัลงทนุ  รวมถงึการประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั1  เวลาที่เหน็แผนภูมเิส้นที่สร้างจากโปรแกรม  Excel  ในเอกสารประกอบการน�าเสนอ  ผู้บรหิารกม็กัอดสงสยัไม่ได้ว่าท�าไม

มนัถงึไม่สวยงามและเรยีบง่ายเหมอืนภาพที่เหน็ในแอพพลเิคชั่นออกก�าลงักาย  ส่วนผู้จดัการที่ต้องนั่งงมกบัแผนภูมวิงกลม  แผนภูมโิดนทั  

รวมถงึเส้นแสดงแนวโน้มมากมายในกระดานสรปุข้อมูลของบรษิทักค็งนกึสงสยัว่า  ท�าไมถงึท�าให้มนัดูดแีละดูเข้าใจง่ายเหมอืนในแอพพลเิคชั่น

พยากรณ์อากาศไม่ได้
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ประเทศตุรกีเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีถ่านหินส�ารอง
ถึง 14,000 ล้านตันและติดอันดับ 1 ใน 10 ของเหมือง
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การใช้ถ่านหินลง  ตุรกีกลับวางแผนครองความยิ่งใหญ่
ในตลาดถ่านหินภายในปี 2020

หลายปีมานี้ตุรกีได้ขยายฐานรายได้ของประเทศผ่านภาษี
การบริโภค  ภาษีน�า้มันของที่นี่พุ่งสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก
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ภาษาใหม่ของโลกธุรกิจ
การจะ  “พูด”  ภาษาใหม่นี้ได้นั้นเราจ�าเป็นต้องรบัเอาวธิคีดิแบบใหม่เข้ามาเสยีก่อน  นั่นคอื  การรู้จกัคดิเป็นภาพ  (visual thinking)  ซึ่งพฒันา

ไปอย่างรวดเรว็ในโลกธรุกจิ  การแปลงข้อมูลเป็นภาพไม่ใช่ความสามารถพเิศษหรอืทกัษะที่มกีด็ไีม่มกีไ็ด้อกีต่อไป  แต่เป็นทกัษะที่จ�าเป็น

ต้องมตีดิตวั  หากที่ผ่านมาคณุท�าเป็นแค่กดปุ่มในโปรแกรม  Excel  หรอื  Google Charts  เพื่อสร้างแผนภูมพิื้น ๆ จากข้อมูลสกัชดุ  กร็ู้ไว้เลยว่า

ต้องมเีพื่อนร่วมงานสกัคนที่ท�าได้ดกีว่านั้นและกลายเป็นที่จบัตา  ทกุวนันี้ไม่มบีรษิทัไหนจ้างผู้จดัการที่ใช้โปรแกรมประเภทสเปรดชตีไม่เป็นกนัแล้ว  

และในวนัข้างหน้ากจ็ะไม่มบีรษิทัไหนจ้างคนที่ไม่รู้จกัคดิเป็นภาพและท�าภาพข้อมูลด ีๆ ไม่เป็น

ทกัษะการแปลงข้อมูลเป็นภาพกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ขาดไม่ได้ส�าหรบับริษทัที่มคีวามสามารถในการแข่งขนั  ส่วนบรษิทัที่มผีู้จดัการที่รู้จกัคดิเป็นภาพ

ไม่มากพอกจ็ะตามหลงับรษิทัอื่นที่มบีคุลากรพร้อมกว่า  แวง็ซองต์ เลอบูเนแตล  รองประธานฝ่ายนวตักรรมของบรษิทัคาร์ลสนั วากองล ีทราเวล  

ซึ่งลงทนุจ้างและฝึกอบรมนกัออกแบบข้อมูลบอกว่า  ผู้จดัการและผู้น�าธรุกิจที่ไม่สามารถแปลงข้อมูลเป็นภาพที่ชดัเจนได้นั้นมคี่าสู้คนอื่นไม่ได้  

“ถ้าคณุสื่อสารอย่างเรยีบง่ายและตรงประเดน็ไม่ได้กอ็าจเป็นเพราะคณุไม่รู้จรงิหรอืรู้ไม่ดพีอ  การแปลงข้อมูลเป็นภาพจดัเป็นวธิทีี่ดทีี่สดุที่จะช่วยให้

ผู้คนเข้าใจข้อมูลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”

หลงัจากทมีพฒันาเทคโนโลยขีองบรษิทัเอคเซนเชอร์แปลงแบบแผนการชู้ตลูกของทมีบาสเกตบอลในการแข่งขนัเอน็บเีอออกมาเป็นภาพซึ่งกลายเป็น

กระแสอย่างรวดเรว็  บรรดาที่ปรกึษาของบรษิทักเ็ริ่มร้องขอให้พวกเขาผลติผลงานที่จะได้รบัการตอบสนองจากลูกค้าในท�านองเดยีวกัน2  เอคเซนเชอร์

จงึสร้าง  “หลกัสูตรท�าความเข้าใจภาพ  (visual literacy curriculum)”  ทั้งแบบออนไลน์และแบบตวัต่อตวัให้กบัพนกังาน  หลกัสูตรดงักล่าว

ประสบความส�าเรจ็ภายในบรษิทัอย่างงดงามจนได้รบัการบรรจเุข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานบรกิารลูกค้า  ทั้งยงัสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชพีการงาน

ให้กบัพนกังานที่อยากเอาดดี้านการแปลงข้อมูลเป็นภาพอกีด้วย

ดารลิ มอเรย์  ผู้จดัการทั่วไปของทมีบาสเกตบอลฮสุตนั รอ็คเกต็ส์  สรปุง่าย ๆ ว่า  “ทกุคนในธรุกจินี้รู้ถงึความจ�าเป็นของการแปลงข้อมูลเป็นภาพ  

แต่เป็นเรื่องง่ายมากที่จะท�ามนัออกมาไม่ด ี เราจงึลงทนุกบัมนัเตม็ที่  เราตื่นเต้นกบัความคดิที่ว่าจะเป็นยงัไงถ้าเรารู้จกัใช้มนัให้ถูกวธิ ี 

ในขณะที่คนอื่น ๆ ใช้มนัผดิวธิ”ี

ว่าแต่วธิไีหน  “ถูก”  วธิไีหน  “ผดิ”  กนัล่ะ
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ภาพที่ดีเป็นอย่างไร
ความนยิมที่เพิ่มขึ้นของการแปลงข้อมูลเป็นภาพนั้นท�าให้เกดิความเหน็ตามมามากมายเกี่ยวกบัวธิทีี่ถูกต้อง  และเกดิค�าวจิารณ์อย่างรุนแรงหากมใีคร

ท�าผดิวธิ ี อย่างไรกด็ ี ระหว่างพยายามที่จะวางกฎเกณฑ์คนส่วนใหญ่ล้วนหลงลมืไปว่าความหมายที่แท้จรงิของการคดิเป็นภาพคอือะไร  ทั้งยงัขาด

กรอบความคดิและกระบวนการที่สามารถท�าตามได้

คณุจ�าเป็นต้องแยกให้ออกก่อนว่าภาพไหนดหีรอืไม่ด ี ถงึจะใช้  “ภาษา”  ใหม่นี้ได้อย่างคล่องแคล่วจนสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมอืสร้างความก้าวหน้า

ในอาชพีการงานและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กบัองค์กร

คณุคดิว่าภาพรายได้ทั่วโลกด้านล่างนี้เป็นอย่างไร  จดัเป็นภาพที่ดไีหม

เวลาที่คณุแปลงข้อมลูเป็นภาพ  สิ่งที่จ�าเป็นต้องรูจ้รงิ ๆ กม็เีท่านี้เอง  นั่นคอื  มนัเป็น

ภาพที่ดไีหม  ใช้งานได้จรงิหรอืเปล่า  ช่วยให้คนที่เหน็ได้เรยีนรู้อะไรใหม่หรอืไม่  

อธบิายประเดน็ที่คณุต้องการสื่อออกไปได้ไหม  หรอืแม้แต่ท�าให้หวัหน้าประทับใจ

ได้แค่ไหน

แล้วสรปุว่าภาพรายได้ทั่วโลกเป็นภาพที่ดหีรอืไม่ล่ะ

แน่นอนว่ามนัท�าออกมาดูดทีเีดยีว  มปี้ายก�ากบัชดัเจน  ไม่ตกแต่งอะไรที่ไม่จ�าเป็น  

และใช้สไีด้อย่างเหมาะสม  ทั้งยงัสื่อสารข้อมูลได้อย่างชดัเจนและง่ายดาย  

นั่นคอื  หลงัจากรายได้เตบิโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี  มนักแ็ตะจดุสูงสดุ

แล้วเริ่มชะลอตวัลง  ถ้ายดึตามกฎและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ

และนกัเขยีนในวงการแปลงข้อมูลเป็นภาพ  อาท ิ เอด็เวริ์ด ทฟัท์  สตเีฟน ฟิว  

และโดนา หว่อง  ภาพดงักล่าวกน็่าจะผ่านเกณฑ์หลายข้อด้วยกนั3

แล้วตกลงภาพที่ว่านี้ดหีรอืไม่ดลี่ะ

ที่มำ : งำนวิจัยของบริษัท

รายได้ทั่วโลก
(ล้านดอลลาร์)

รายไตรมาส
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มนักน็่าจะดกีว่าแผนภูมสิ�าเรจ็รูปที่คณุสร้างในโปรแกรม  Excel  หรอื  

Google Sheets  ซึ่งผู้จดัการส่วนใหญ่นยิมใช้ในการแปลงข้อมูลเป็นภาพ  

แค่คลกิเมาส์ครั้งเดยีวคณุกส็ามารถแปลงข้อมูลแถวหนึ่งเป็นภาพได้แล้ว  

และถ้าจ�าเป็นต้องน�าเสนอให้ซอีโีอหรอืผู้ถอืหุ้นดู  คณุกอ็าจลองใช้ลูกเล่น

ต่าง ๆ ในโปรแกรม  Excel  ท�าใหม้นัดสูวยงามและทรงพลงัขึ้น  หลายคน

นยิมท�าเป็นภาพสามมติเิพราะมนัดูสะดดุตา

โปรแกรมจัดการ
ข้อมูลอย่าง  Excel  
สร้างแผนภูมิให้คุณ
ได้ทันที  แต่จะออกมาดี
หรือเปล่ายังไม่อาจบอกได้

เครื่องมอืเหล่านี้อยู่คู่กบัข้อมูลดบิของเราแถมยงัใช้งานง่ายมาก  อย่างไร

กด็ ี เมื่อการแปลงข้อมูลเป็นภาพกลายเป็นที่นยิมและเราพบเจอภาพ

ที่ออกแบบมาด ี ผ่านการคดิ  ดงึดูดใจ  และสร้างแรงบนัดาลใจบ่อยครั้ง

เข้า  เรากเ็ริ่มมองเหน็ว่าแผนภูมสิ�าเรจ็รูปนั้นยงัไม่ดพีอแม้จะอธบิาย

ให้ชดั ๆ ไมไ่ด้ว่าเพราะเหตใุด  โปรแกรม  Excel  ที่ผูจ้ดัการส่วนใหญ่ชอบ

ใช้กนันั้นแปลงข้อมูลเป็นภาพโดยอตัโนมตัแิละไม่ผ่านการคดิอะไรทั้งนั้น  

ผลลพัธ์ที่ออกมาแม้จะดกีว่าข้อมูลดบิในตาราง  แต่มาตรฐานกย็งัจดัว่า

ต�่ามาก

สรปุกค็อื  ภาพจากโปรแกรม  Excel  สู้ภาพรายได้ทั่วโลกในหน้าที่แล้ว

ไม่ได้  แต่เรากย็งัไม่ได้ค�าตอบว่าภาพดงักล่าวนั้นดหีรอืไม่ดกีนัแน่

เรื่องนั้นเราไม่อาจรู้ได้  ไม่มใีครให้ค�าตอบได้ถ้ายงัไม่มีข้อมูล

ประกอบการพจิารณา  ไม่ว่าจะเป็นผม  คณุ  นกัออกแบบมอือาชพี  

นกัวทิยาการข้อมูล  ทฟัท์  ฟิว  หรอืหว่องกบ็อกไม่ได้ว่ามนัเป็นภาพ

ที่ดไีหม  หากขาดข้อมูลประกอบกไ็ม่สามารถตดัสนิได้ว่าภาพนั้น

ดหีรอืไม่ด ี บอกได้แค่ว่ามนัถูกท�ามาดหีรอืไม่ดเีท่านั้น  การจะประเมนิ

คณุค่าของภาพสกัภาพคณุต้องรู้มากกว่าแค่ว่าคณุใช้ภาพถูกประเภท

หรอืไม่  เลอืกใช้สไีด้เหมาะไหม  หรอืใส่ชื่อแกนถูกต้องหรอืเปล่า  

องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเสรมิภาพให้ดขีึ้นได้กจ็รงิ  แต่หากไม่มขี้อมูล

ประกอบการพจิารณากไ็ม่อาจรู้ได้ว่าจะเป็นอย่างไรหากน�ามนัไปใช้งาน

จรงิ  ค�าถามส�าคญัที่คณุต้องตอบให้ได้คอื  ผู้ชมคอืใคร  พวกเขา

อยากเหน็อะไร  แล้วฉนัอยากให้พวกเขาเหน็อะไร  แนวคดิที่ต้องการ

จะสื่อคอือะไร  มอีะไรให้น�าเสนอ  และควรหยบิอะไรมาน�าเสนอบ้าง  

หลงัจากตอบค�าถามเหล่านั้นได้หมดแล้วค่อยมาคดิว่า  

ฉนัจะน�าเสนอมนัอย่างไร
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ถ้าคณุต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  ภาพรายได้ทั่วโลกกอ็าจ

ไม่ดพีอ  เพราะคณะกรรมการย่อมรูเ้รื่องรายได้ในแต่ละไตรมาสกนัอยูแ่ล้ว  

เลยอาจไม่ตั้งใจฟังที่คณุพูด  หนัไปสนใจโทรศพัท์มอืถอื  หรอืถงึขั้น

นกึร�าคาญที่คณุมาท�าให้เสยีเวลา  บางทพีวกเขาอาจก�าลงัมองหาตลาด

เพื่อน�าเงนิไปลงทนุ  เผื่อจะช่วยฉดุแนวโน้มรายได้ให้กระเตื้องขึ้น  

ภาพที่ดแีละเหมาะน�ามาใช้ในกรณนีี้จงึควรเจาะลกึเรื่องของรายได้

ที่เปลี่ยนไปในแต่ละภูมภิาค  ดงันี้

แม้จะเป็นข้อมูลชดุเดยีวกนั  แต่ภาพกลบัแตกต่างไปโดยสิ้นเชงิ

ถ้าเจ้านายบอกว่า  “ไว้ค่อยคยุเรื่องแนวโน้มรายได้ตอนประชมุตวัต่อตวั

ครั้งหน้าเถอะ”  กไ็ม่ได้แปลว่าภาพที่ท�ามานั้นแย่  เพยีงแต่อาจจะ

ใส่รายละเอยีดมากเกนิไป  ในกรณนีี้แทนที่จะเสยีเวลาปรบัแก้กนัใหม่  

ทางที่ดคีณุควรส�ารวจแนวคดิจากข้อมูลรายได้โดยร่างภาพกันสด ๆ บน

กระดานไวต์บอร์ด  ซึ่งช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และเขยีนข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทนัที

อย่างไรกต็าม  หากคณุต้องน�าเสนอในการประชมุนอกสถานที่เพื่อวาง

กลยทุธ์รบัมอืกบัสถานการณ์ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต  ภาพข้างต้นกค็ง

ไม่ดพีอ  คณุจะพูดถงึอนาคตโดยใช้ภาพที่มแีต่ข้อมูลในอดตีอย่างนั้นหรอื  

ทางที่ดคีวรใช้ภาพที่แสดงให้เหน็ความเป็นไปได้ในอนาคตแบบเดยีวกบั

ภาพในหน้าถดัไป

แต่ถ้าคณุแค่นดัผู้จดัการคนใหม่มาคยุรายละเอยีดเบื้องต้นเกี่ยวกบั

งานในบรษิทั  ภาพรายได้ทั่วโลกภาพแรกกน็บัว่าดพีอแล้ว

แนวโน้มรายได้จากแต่ละภูมิภาคในปี 2010-2013
ค่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง

อเมริกา
เหนือ

อเมริกา
ใต้

ยุโรป
ตะวันตก

ยุโรป
ตะวันออก

เอเชีย
แปซิฟิก

แอฟริกา

ที่มำ : งำนวิจัยของบริษัท
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ก้าวข้ามกฎเกณฑ์และความซ�้าซากจ�าเจ
ตวัอย่างข้างต้นน่าจะช่วยปลดปล่อยคณุจากแนวคดิเดมิ ๆ ที่มองว่า

คณุค่าของภาพวดักนัที่วธิสีร้างเป็นหลกั  (ความจรงิแล้วไม่ใช่เลย)  

และตดัสนิคณุภาพโดยดูว่าท�าตามกฎการน�าเสนอได้มากแค่ไหน  

(กไ็ม่ใช่อกีเช่นกนั)  การเรยีนรู้  “หลกัภาษาภาพ”  นั้นไม่ได้รบัประกนั

ว่าคณุจะสร้างภาพที่ดอีอกมาได้  ในท�านองเดยีวกบัที่การอ่านหนงัสอื

เรื่อง  The Elements of Style  ของสตรงัค์และไวต์ไม่อาจรบัประกนัว่า

คณุจะเขยีนหนงัสอืออกมาได้ดี

โจเซฟ เอม็. วลิเลยีมส์  อธบิายไว้ในสดุยอดหนงัสอืเรื่อง  Style: Toward 

Clarity and Grace  ว่าท�าไมหนงัสอืหลกัไวยากรณ์จงึใช้ไม่ค่อยได้ผล  ดงันี้

การบอกให้ผม  “มีความชัดเจน”  ก็เหมือนการบอกให้ผม  “ตีลูกให้โดน
จัง ๆ”  นั่นแหละ  เรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้ว  แต่ที่ไม่รู้ก็คือต้องท�ามันอย่างไร  
การจะอธิบายวิธีเขียนหนังสือให้มีความชัดเจน  ผมต้องท�ามากกว่า
แค่พูดซ�้าซากตามต�ารา

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า  ท�าไมในงานเขียนหนึ่ง ๆ ถึงมีทั้งเนื้อหาที่อ่าน
รู้เรื่องกับเนื้อหาที่อ่านไม่รู้เรื่อง  ท�าไมคนอ่านคนละคนอาจคิดเห็น
ไม่เหมือนกัน  ท�าไมบางครั้งการใช้รูปประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท�า
ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า  แล้วท�าไมถึงมีหลักด้านส�านวนการเขียนหลายข้อ
ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็ผิดเพี้ยนไปเลย  ที่ส�าคัญกว่านั้น  ผมอยากให้
คุณเข้าใจประเด็นเหล่านี้โดยเห็นความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าค�าแนะน�าสะเปะสะปะที่มักจบด้วยการบอกให้  
“เขียนประโยคที่กระชับได้ใจความ”4

เรื่องที่วลิเลยีมส์กล่าวไว้เกี่ยวกบัการเขยีนนั้นน�ามาใช้กบัการแปลงข้อมูล

เป็นภาพได้เหมอืนกนั  คณุต้องรู้จกัคดินอกกรอบและมองสิ่งที่เกดิขึ้น

เวลาคณุพบเจอข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นภาพด้วยความเข้าใจ  ท�าไมคณุ

จงึชอบบางภาพมากกว่าภาพอื่น ๆ  และท�าไมบางภาพถงึดูเข้าใจง่าย

ในขณะที่บางภาพกลบัดูไม่รู้เรื่อง

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรใช้แผนที่แทนแผนภูมเิส้น  กฎข้อหนึ่ง

ที่หนงัสอืสอนสร้างภาพข้อมูลบอกไว้อย่างชดัเจนกค็อื  “อย่าใช้แผนที่

ยกเว้นจะมเีรื่องภูมศิาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง”5  แต่มนักไ็ม่ต่างอะไรกบั

การบอกให้คณุ  “ตลีูกให้โดนจงั ๆ”  นั่นแหละ  คณุจะรู้ได้อย่างไรว่า

งานไหนเกี่ยวข้องกบัภูมศิาสตร์  แล้วที่ว่าเกี่ยวข้องนั้นหมายความว่า

อย่างไร  แบบนี้ภาพแสดงรายได้ในแต่ละภูมภิาคที่ดูจะเกี่ยวข้องกบั

ภูมศิาสตร์อย่างที่สดุกค็วรท�าออกมาในรูปของแผนที่ด้วยอย่างนั้นหรอื

ประมาณการรายได้-ความเป็นไปได้ 3 แบบ
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–16%

–3%
+10%

+29%

+28%

แผนที่ใช้สื่อประเดน็เกี่ยวกบัรายได้ในแต่ละภูมภิาคได้ดกีว่าแผนภูมิ

จรงิหรอื  มนัจะช่วยให้คณะกรรมการบรษิทัเหน็ความส�าคญัของรายได้

ในแต่ละภูมภิาคมากขึ้นหรอืไม่  แล้วคณุต้องการให้เป็นแบบนั้นหรอืเปล่า  

ผลลพัธ์ที่ได้จากการใส่ข้อมูลลงบนแผนที่โลกจะคุ้มกบัที่ต้องเหนื่อย

เพิ่มไหม

ค�าถามทั้งหมดมแีต่เรื่องที่กฎการน�าเสนอทั่ว ๆ ไปให้ค�าตอบไม่ได้  

ประเดน็ของผมในที่นี้ไม่ใช่ให้มองว่ากฎการสร้างภาพที่ดเีป็นเรื่อง

ที่ไม่จ�าเป็นหรอืไม่มปีระโยชน์  เพราะมนัทั้งจ�าเป็นและมปีระโยชน์  

แต่กเ็ป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กบัการตคีวามของแต่ละคน  แถมบางครั้งยงัไม่มี

เหตผุลหรอืถงึขั้นขดัขวางจนท�าให้ไม่อาจสร้างภาพที่ดไีด้  กฎเหล่านี้

มไีว้ใช้เสรมิให้สมบูรณ์  แต่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างไม่ได้

คณุควรตั้งใจท�าภาพให้ออกมาด ี แทนที่จะกงัวลว่าท�าถูกแล้วหรอืยงั  

ดงัที่วลิเลยีมส์ได้กล่าวเอาไว้  คณุจ�าเป็นต้องรู้หลกัที่จะช่วยให้เข้าใจว่า

ท�าไมคณุถงึควรเลอืกใช้แผนภูมแิท่ง  แผนภูมเิส้น  หรอืไม่ใช้แผนภูมิ

อะไรเลย  ภาพที่แสดงข้อมูลได้ตรงจดุแม้จะแหกกฎการน�าเสนอสกัข้อ

สองข้อกย็งัถอืว่ามคี่าและดกีว่ามาก  เมื่อเทยีบกบัภาพที่ท�ามาสวยงาม

ไร้ที่ต ิ แต่น�าเสนอข้อมูลผดิ ๆ  สื่อความผดิ ๆ  หรอืดงึดูดผู้ชมไม่ได้  

ขอเพยีงสร้างภาพที่สื่อสารข้อมูลได้ตรงประเดน็  ผู้ชมกจ็ะไม่ถอืสาว่า

มนัถูกสร้างมาอย่างไร  (แต่กไ็ด้เตม็ที่แค่ในระดบัหนึ่ง)

ภาพที่คณุสร้างขึ้นมานั้นควรจะอยู่ในช่องขวาบนของ  “เมทรกิซ์ภาพที่ด”ี  

อย่างที่เหน็ในภาพซ้าย  หลกัใหญ่ใจความของหนงัสอืเล่มนี้คอื  

การเรยีนรู้ที่จะคดิเป็นภาพเพื่อให้สามารถสร้างภาพที่ดอีอกมาได้

การจบงาน
ออกแบบ
วางโครงสร้าง
มาดีแค่ไหน

แนวโน้มรายได้จากแต่ละภูมิภาคในปี 2010-2013
ค่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง

ที่มำ : งำนวิจัยของบริษัท

เมทริกซ์ภาพที่ดี
ยอดเยี่ยม

ย�่าแย่

เข้าใกล้ความ
สมบูรณ์แบบ

ภาพที่ดี

น้อย มาก

ความเข้าใจ
ในตัวงาน
อยากบอกอะไร  
กับใคร  และที่ไหน

ว่ำด้วยภำษำใหม่และทักษะที่ขำดไม่ได้   |    9    
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ความส�าคัญของการคิดเป็นภาพ
การเรยีนรู้และการฝึกคดิเป็นภาพนั้นทวคีวามส�าคญัขึ้นเนื่องด้วยแนวโน้ม

ที่เกี่ยวข้องกนัสามอย่าง  อย่างแรกคอืความนยิมในการใช้งานภาพ

ที่พุง่สงูขึ้นอย่างมหาศาลดงัที่กล่าวไปแล้ว  ยิ่งเราได้เหน็ภาพอนัสลบัซบัซ้อน

ที่สร้างมาอย่างดเียี่ยมผ่านสื่อและสนิค้าต่าง ๆ บ่อยครั้งเข้า  ความคาดหวงั

กบังานภาพต่อ ๆ มากจ็ะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในกลุ่มผู้บรโิภคและผู้ด�าเนนิ

ธรุกจิ

อย่างที่สองคอืแนวโน้มของข้อมูล  ทั้งในแง่ของปรมิาณและความรวดเรว็

ที่มากเสยีจนเราต้องหาวธิสีื่อสารรูปแบบใหม่ให้ตรงประเดน็  เข้าใจ

ง่ายขึ้น  และช่วยให้พร้อมรบัมอืกบัปัญหา

ดูตวัอย่างได้จากวศิวกรของบรษิทัโบองิที่ต้องการเพิ่มประสทิธภิาพของ

เครื่องบนิรุ่นออสเปรย์  ซึ่งสามารถบนิในแนวดิ่งได้เหมอืนเฮลคิอปเตอร์  

โดยแต่ละครั้งที่เครื่องบนิขึ้นและลงจอด  ตวัเซนเซอร์บนเครื่องจะป้อน

ข้อมูลเป็นล้าน ๆ ไบต์ส�าหรบัน�ามาวเิคราะห์  ถ้ามอีอสเปรย์สบิล�าข้อมูล

ที่ได้กจ็ะมากพอ ๆ กบัหนงัสอืทั้งหมดในหอสมดุรฐัสภาสหรฐัทเีดยีว6  

การต้องรบัมอืกบัข้อมูลดบิทั้งหมดนั้นไม่ว่ามนัจะอยู่ในรูปแบบไหน

ช่างเป็นงานที่โหดหนิ  แต่กย็งัมคีนพยายามท�า  โดยสมาชกิในทมีของ

โบองิที่มกีนัอยู่ห้าคนนั้นพยายามหาทางเพิ่มประสทิธภิาพอยู่ถงึเจด็เดอืน

แต่กค็ว้าน�้าเหลว

หลงัจากนั้นโบองิจงึเปลี่ยนไปใช้การวเิคราะห์ภาพเพื่อมองหาสญัญาณ

ท่ามกลางเสยีงรบกวน  ภายในสองสปัดาห์นกัวทิยาการข้อมูลสองคน

กค็้นพบความไม่มปีระสทิธภิาพและความผดิพลาดในการบ�ารงุรักษา

เครื่องบนิ  ทว่าแค่ค้นพบสญัญาณอย่างเดยีวยงัไม่พอ  พวกเขาต้องสื่อสาร

ให้ผู้มอี�านาจตดัสนิใจรบัรู้ด้วย  ภาพอนัสลบัซบัซ้อนจงึถูกปรบัให้เข้าใจ

ง่ายขึ้นจนทีมบริหารยอมอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีบ�ารุงรักษาเครื่อง

ออสเปรย์  สดุท้ายผลการด�าเนนิงานกด็ขีึ้นตามล�าดบั  เดวิด คาซกิ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนคิของโบองิที่ท�างานในโครงการออสเปรย์บอกว่า  

“ของแบบนี้อธบิายกนัยาก  ที่สดุแล้วเราต้องหาวธิเีล่าเรื่องของฝั่งเรา

ในแบบที่ท�าให้คนอื่นเข้าใจได้จรงิ ๆ”  วธิทีี่ว่ากค็อื  การใช้ภาพเป็นสื่อนั่นเอง

แถมวธินีี้ยงัไม่จ�ากดัอยู่แค่ข้อมูลเฉพาะทางเท่านั้น  แต่ยงัใช้ได้กบัข้อมูล

ทั่วไปอย่างการวเิคราะห์การเงนิหรอืการตลาดจากบรษิทัต่าง ๆ ที่นบัวนั

มแีต่จะยุ่งยากและซบัซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ  จนท�าให้ไม่สามารถรบัมือกบัมนั

ในรูปของข้อมูลดบิได้อกีต่อไป

และอย่างที่สามคอืแนวโน้มที่มนัก�าลงัจะกลายเป็นสิ่งที่ใคร ๆ กท็�าได้  

จากประวตัศิาสตร์ที่ผ่านมาจะเหน็ว่าเทคโนโลยบีางอย่างมยีคุเปลี่ยนผ่าน

ที่ท�าให้คนทั่วไปมสีทิธเิข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีม  เมื่อนวตักรรมราคาถูกลง

และท�ามาให้ใช้งานง่ายขึ้น  ตวัอย่างนั้นมใีห้เหน็มากมาย  เช่น  ภาษา  

HTML  และโปรแกรม  Aldus PageMaker  ส�าหรบัจดัหน้าสื่อสิ่งพมิพ์

รุ่นบกุเบกิ  ซึ่งล้วนท�าให้ไม่ว่าใครกส็ามารถเผยแพร่ผลงานของตัวเอง

ได้ทั้งนั้น  แดน บรกิลนิ  ผู้ร่วมคดิค้นโปรแกรมสเปรดชตีรุ่นแรกของโลก

อย่าง  VisiCalc  เคยกล่าวไว้ว่า  โปรแกรมของเขานั้น  “ท�าให้งาน

ที่กนิเวลา 20 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ส�าหรบับางคนลุล่วงได้ใน 15 นาท ี 

พวกเขาจะได้เหลอืเวลาไปสร้างสรรค์ผลงานกนัมากขึ้น”7

เมื่อสทิธคิวามเป็นเจ้าของเทคโนโลยเีปลี่ยนมอืจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเลก็ ๆ 

ไปเป็นคนหมู่มาก  กเ็ริ่มมกีารทดลองใหม่ ๆ ผดุขึ้นมาทั้งที่ดแีละไม่ด ี 

(อย่างภาษา  HTML  ที่ท�าให้เกดิเวบ็ไซต์  GeoCities  ที่ฉูดฉาดบาดตา  

แต่กท็�าให้เกดิ  Google  ด้วยเช่นกนั)
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การแปลงข้อมูลเป็นภาพเองกเ็ช่นกนั  จากเดมิที่เป็นเพยีงศาสตร์เฉพาะทาง

ส�าหรบัผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าแผนที่  นกัวทิยาการข้อมูล  นกัออกแบบ  

โปรแกรมเมอร์  และบรรดานกัวชิาการ  ปัจจบุนันี้กลบัถูกพวกเราที่เหลอื

น�ามาทดลองใช้กนัอย่างสนกุมอื  เป็นครั้งแรกที่เครื่องมอืแปลงข้อมูล

เป็นภาพมรีาคาเอื้อมถงึได้  (บางครั้งกฟ็ร)ี  รวมถงึใช้งานง่าย  (บางครั้ง

ใช้แค่การลากแล้ววาง)  มเีวบ็ไซต์จ�านวนมากที่แค่ใส่ข้อมลูเข้าไปกจ็ะสร้าง

ภาพแบบที่คณุต้องการออกมาภายในไม่กี่วนิาท ี บรษิทัทาโบลว ซอฟต์แวร์  

ซึ่งตอนนี้ก�าลงัเป็นที่นยิมในตลาดโปรแกรมแปลงข้อมูลเป็นภาพ  ตั้งเป้า

ไว้ว่าจะต้องประสบความส�าเรจ็ระดบัเดยีวกบัโปรแกรมจดัหน้าสื่อสิ่งพมิพ์  

โดยช่วยแนะแนว  “หลกัภาษาภาพ”  และช่วยออกแบบผลงานให้

เสรจ็สรรพ

ในขณะเดยีวกนั  ข้อมูลซึ่งเปรยีบเสมอืนเชื้อเพลงิส�าหรบัการแปลงเป็น

ภาพนั้นกห็าได้ฟร ีๆ หรอืในราคาถกูผ่านโลกอนิเทอร์เนต็  การแปลงข้อมลู

เป็นภาพจงึแทบไม่ต้องลงทนุอะไร  คนเป็นล้าน ๆ จงึพากนักระโดดมา

ร่วมวง  แต่โปรแกรมส�าเรจ็รูปเหล่านี้กเ็หมอืนกบักฎในหนงัสอืที่ไม่อาจ

รบัประกนัว่าจะช่วยให้เราสร้างภาพที่ดไีด้  คนท�างานด้านบรหิารจดัการ

จ�าเป็นต้องเรยีนรู้ที่จะคดิเป็นภาพเสยีตั้งแต่วนันี้  เพื่อที่เมื่อเครื่องมอื

เหล่านี้พฒันาจนถงึจดุอิ่มตวัแล้ว  พวกเขาจะสามารถใช้มนัได้อย่าง

เตม็ประสทิธภิาพ

ขั้นตอนง่าย ๆ สู่ทักษะที่เข้าถึงได้
ข่าวดทีี่สดุกค็อื  ภาษาที่ว่านี้เรยีนรูก้นัได้ไม่ยากแม้จะดนู่ากลวัอยูส่กัหน่อย  

เพยีงฝึกตามขั้นตอนง่าย ๆ จนช�านาญ  คณุก็จะท�าผลงานและใช้ทกัษะ

ในการสื่อสารด้วยภาพได้ดขีึ้นผดิหูผดิตา  คณุอาจเคยได้ยนิคนพูดถงึ  

“ศลิปะ”  ของการแปลงข้อมูลเป็นภาพหรอืยกให้มนัเป็น  “ศาสตร์”  

แขนงหนึ่ง  แต่ค�าที่ดกีว่าซึ่งแสดงให้เหน็สิ่งที่หนงัสอืเล่มนี้ก�าลงัพูดถงึ

กค็อื  “ทกัษะ”  เพราะเป็นค�าที่รวมทั้งศาสตร์และศลิป์ไว้ด้วยกนั

ลองคดิถงึช่างท�าตูด้สู ิ เขาอาจเข้าใจเรื่องของศลิปะและรูห้ลกัวทิยาศาสตร์

อยู่บ้าง  แต่ที่สดุแล้วกส็ามารถท�าผลงานให้ออกมาใช้ประโยชน์ได้จรงิ  

ช่างฝึกหดัอาจเริ่มเรยีนรู้ทกัษะด้วยการท�าความเข้าใจเรื่องของตู้ก่อน  

ทั้งในแง่ประวตัคิวามเป็นมา  การใช้งาน  วสัดอุปุกรณ์  และเครื่องมอื

ที่จ�าเป็นต้องใช้  จากนั้นกศ็กึษาวธิตี่อตู้ให้ได้มาตรฐาน  โดยอาจจะฝึก

ต่อตู้และหดัตดิตั้งกนันบัครั้งไม่ถ้วน  รวมถงึเรยีนรู้การใช้งานที่แตกต่าง

กนัไปตามแต่ละสถานที่และประเภทของลูกค้า  ในที่สดุเมื่อมฝีีมอืมากพอ

เขากจ็ะสามารถใส่รายละเอยีดเฉพาะตวัเพิ่มเตมิทั้งเพื่อความสวยงาม

และประโยชน์ใช้สอย

การเรยีนรู้วธิสีร้างภาพที่ดกีไ็ม่ต่างจากการเรยีนรู้วธิสีร้างตู้ที่ด ี 

หนงัสอืเล่มนี้จงึจะใช้แนวทางเดยีวกนั  โดยเนื้อหาส่วนที่ 1 คอืส่วนของ

การท�ำควำมเขำ้ใจ  จะบอกเล่าประวตัศิาสตร์โดยสงัเขปของการ

แปลงข้อมูลเป็นภาพ  รวมถงึสรปุประเดน็ส�าคญัที่อยู่เบื้องหลงัทั้งในแง่

ของศาสตร์และศลิป์  โดยอ้างองิ  (และบางครั้งกท็้าทาย)  องค์ความรู้

ของผู้เชี่ยวชาญและนกัวชิาการทั้งหลายในสาขาวทิยาศาสตร์การรบัรู้

ทางสายตา  การคดิเชงิออกแบบ  และอื่น ๆ  เพื่อให้ความกระจ่าง

ว่าแท้จรงิแล้วการแปลงข้อมูลเป็นภาพคอือะไร  รวมถงึเกดิอะไรขึ้น

เวลาที่ภาพมากระแทกตาเรา  นอกจากการปูพื้นฐานด้านวชิาการแล้ว  

เนื้อหาสั้น ๆ ในส่วนนี้ยงัน่าจะช่วยให้คณุก้าวข้ามความกลวัที่จะเรยีนรู้

ทกัษะใหม่ ๆ  ไม่ถงึขั้นต้องเป็นนกัออกแบบมอือาชพีหรอืนกัวทิยาการ

ข้อมูล  คณุกส็ามารถยกระดบัทกัษะการแปลงข้อมูลเป็นภาพของ

ตวัเองได้
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หลงัจากมพีื้นฐานความรูแ้ล้วกถ็งึเวลาลงมอืท�า  เนื้อหาส่วนที่ 2 ซึ่งว่าด้วย

การสรรค์สรำ้งนบัเป็นหวัใจในภาคปฏบิตัขิองหนงัสอืเล่มนี้  โดยได้วาง

กรอบการท�างานง่าย ๆ ที่จะช่วยปรบัปรงุภาพของคณุให้ดขีึ้น  คณุจะได้

เรยีนรู้เกี่ยวกบัเครื่องมอืและทกัษะที่จ�าเป็นต้องพฒันา  (หรอืจ้างคนอื่น

มาท�าแทน)  เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นภาพพื้นฐานทั้งสี่ประเภท

ได้ส�าเรจ็  พร้อมกบัเรยีนรูท้ี่จะคดิให้รอบคอบว่าคณุต้องการสื่ออะไร  แล้ว

จงึตามด้วยการวางแผนงาน  กระบวนการดงักล่าวไม่ต้องอาศยัความ

พยายามมากมายอย่างที่คดิ  คณุสามารถปรบัปรงุแผนภูมพิื้น ๆ ที่สร้าง

จากโปรแกรม  Excel  ให้ดขีึ้นอย่างมหาศาลภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดยีว  

คณุอาจแย้งว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรบัคณุ  เพราะคณุไม่ถนดัเรยีนรู้อะไร

เป็นภาพ  แต่ความจรงิอาจไม่เป็นเช่นนั้น  งานวจิยัชี้ว่าแม้คนเราจะชอบ

จดัประเภทตวัเองเป็นคนที่คดิเป็นภาพหรอืไม่กค็ดิเป็นค�าพูดไปเลย  

ทว่ามนัอาจเป็นสิ่งที่เราคดิกนัไปเองกไ็ด้8  นอกจากนี้  งานวจิยัยงัเผย

ให้เหน็ว่าคนเราสามารถพฒันาความถนดัทางภาษาภาพกนัได้  ท�านอง

เดยีวกบัที่สามารถเรยีนรู้ภาษาใหม่ให้พอมพีื้นฐานจนใช้สื่อสารได้รู้เรื่อง

โดยไม่จ�าเป็นต้องเชี่ยวชาญนั่นเอง

ส่วนที่ 3 เรื่องการขดัเกลำนั้นว่ากนัถงึทกัษะส�าคญัในการท�าให้ภาพที่สร้าง

มาอย่างดกีลายเป็นภาพที่งดงามและมศีลิปะ  ดแูล้วน่าประทบัใจและดงึดูด

ความสนใจได้ในคราวเดยีว  โดยแทนที่จะเขยีนสิ่งที่ควรท�าหรอืไม่ควรท�า

ออกมาเป็นข้อ ๆ  เราจะเปลี่ยนไปใช้วธิเีชื่อมโยงเทคนคิการออกแบบเข้ากบั

ความรูส้กึที่คนดจูะไดร้บั  ตวัอย่างเช่น  มเีทคนคิอะไรบา้งที่ใชแ้ล้วจะชว่ย

ท�าให้ภาพดสูะอาดตาหรอืเรยีบง่ายจนคนดูสามารถเข้าใจได้ในทนัท ี 

เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงให้เหน็วธิสีร้างสรรค์ภาพที่ไม่เพยีงถ่ายทอดข้อมูล

ออกไปได้อย่างชดัเจน  แต่ยงัสามารถเปลี่ยนใจคนและกระตุ้นให้เขา

ท�าอะไรสกัอย่างได้ด้วย  รวมทั้งส�ารวจขอบเขตของการจูงใจและสาเหตุ

ที่บางเทคนคิอาจล�้าเส้นจนกลายเป็นการชกัใยอย่างไม่บรสิทุธิ์ใจ

สดุท้ายคอืส่วนที่ 4 การน�ำเสนอและฝึกฝน  ซึ่งเผยถงึวธิใีช้งานภาพ

ให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นไปอกี  โดยควบคมุวธิกีารน�าเสนอและใช้เทคนคิ

การเล่าเรื่องมาช่วยให้ภาพนั้นเข้าตาและเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชม  เนื้อหา

ในส่วนนี้ยงัมาพร้อมกบักรอบในการวจิารณ์ผลงานของทั้งตวัคณุเองและ

ผู้อื่น  เพื่อช่วยให้คณุมองเหน็แนวคดิหลกัและเลอืกวธิแีปลงมนัออกมา

เป็นภาพได้ตามต้องการ  ทั้งยงัหวงัให้มนัเป็นภูมคิุ้มกนัต่อค�าวพิากษ์

วจิารณ์อนัดเุดอืดซึ่งมใีห้เหน็ทกุวนัในโลกออนไลน์และทวติเตอร์  จากกลุม่

ผู้คลั่งไคล้ภาพข้อมูลที่มองว่าตนมหีน้าที่หยบิเอาภาพต่าง ๆ มาวจิารณ์

ในที่สาธารณะ9

หนงัสอืเล่มนี้ตั้งใจออกแบบมาให้อ่านทกุส่วนรวมกนัเป็นเรื่องเดยีว  แต่ก็

สามารถแยกอ่านเป็นส่วน ๆ ได้เวลาที่ต้องการแรงบนัดาลใจหรอืข้อมูล

อ้างองิ  ทั้งยงัมสีรปุประเดน็ส�าคญัท้ายบทเผื่อคณุอยากเจาะจงดู

หวัข้อไหนโดยเฉพาะ  หากต้องน�าเสนองานเรว็ ๆ นี้และจ�าเป็นต้องใช้ภาพ  

คณุสามารถข้ามไปอ่านส่วนการน�ำเสนอและฝึกฝนได้เลย  หรอืถ้า

วางแผนจะระดมสมองร่วมกบัทมีเพื่อลยุงานแปลงข้อมูลเป็นภาพกแ็ค่

เปิดไปอ่านส่วนการสรรค์สร้ำง  ผมหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้จะกลายเป็น

เพื่อนคู่คดิที่ถูกเปิดอ่านบ่อยจนเก่าและถูกพบัมมุเตม็ไปหมด

ผมยงัมเีรื่องส�าคญับางเรื่องที่ต้องขยายความ  เรื่องแรกกค็อื  เวลาที่พดูถงึ

การสื่อสารด้วยภาพผมจะใช้การหลากค�า  ไม่ว่าจะเป็นการแปลงเป็นภาพ  

การแปลงข้อมลูให้เป็นภาพ  การสร้างภาพข้อมลู  หรอืการใช้ภาพสื่อความ  

ส่วนค�าว่าภาพข้อมูลกอ็าจใช้เป็นค�าว่าภาพเฉย ๆ หรอืเจาะจงเป็น

แผนภูมิไปเลย  ส�าหรบัหนงัสอืเล่มนี้ผมจะใช้ค�าสลบักันไปเพื่อบรรยาย

แบบกว้าง ๆ ให้อ่านง่ายและสละสลวย
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TRAVEL FREQUENCY (TRIPS PER YEAR)

TRAVEL STRESS INDEX

WHO SUFFERS MOST FROM TRAVEL STRESS?
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SOURCE: CARLSON WAGONLIT TRAVEL (CWT) SOLUTIONS GROUP, TRAVEL STRESS INDEX RESEARCH (2013)
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ที่มำ : งำนวิจัยระดับควำมเครียดจำกกำรเดินทำง  (ปี 2013)  โดยบริษัทคำร์ลสัน วำกองลี ทรำเวล

เรื่องที่สองกค็อื  เรื่องของข้อมลูซึ่งมมีากมายเสยีจนน�ามาเขยีนเป็นหนงัสอื

อกีเล่มได้เลย  ไล่ตั้งแต่การหาข้อมูล  การเกบ็รวบรวม  การจดัระบบ  

การสะสาง  ไปจนถงึการรื้อมนัออกมา  ดงันั้น  เพื่อให้หนงัสอืเล่มนี้

มุ่งเน้นไปที่กระบวนการแปลงข้อมูลเป็นภาพเพยีงอย่างเดยีว  ผมจะเริ่มที่

ขั้นตอนหลงัจากรวบรวมข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว  โดยตั้งอยู่บนความเข้าใจ

ว่าผู้อ่านต่างกร็ู้จกัและเคยใช้งานสเปรดชตีรวมถงึเครื่องมอืจดัการข้อมูล

อื่น ๆ เป็นประจ�าอยู่แล้ว  ทั้งนี้  ส�าหรบัการวเิคราะห์และจดัการข้อมูล

ที่ซบัซ้อน  ผมแนะน�าให้คณุท�างานร่วมกบัมอือาชพีโดยใช้วธิจีบัคูว่เิคราะห์  

ซึ่งอธบิายไว้อย่างละเอยีดในบทที่ 4

เรื่องสดุท้ายกค็อื  ภาพพร้อมค�าอธบิายส่วนใหญ่ในหนงัสอืเล่มนี้

ล้วนยกมาจากสถานการณ์จรงิและยดึตามข้อมูลจรงิ  มเีพยีงบางกรณี

ที่อาจต้องเปลี่ยนชื่อภาพ  ชื่อคน  หรอืองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อปกป้อง

ข้อมูลส่วนบคุคลและความลบัของเจ้าของข้อมูล

ภาพที่ดี
ก่อนจะเข้าเรื่อง  เราลองมาดูเรื่องราวของคาตาลนิ เชาบานู  เพื่อเป็น

แรงบนัดาลใจกนัดกีว่า  เมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งเรยีนจบปรญิญาเอก

สาขาฟิสกิส์และก้าวเข้ามาในสนามธรุกจิ  โดยได้งานเป็นผู้จดัการ

ในบรษิทัคาร์ลสนั วากองล ีทราเวล  ด้วยความเป็นนกัฟิสกิส์ท�าให้เขา

เรยีนรู้ที่จะคดิเป็นภาพ  เพราะต้องคอยวเิคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่จ�าเป็น

ในสายงานฟิสกิส์  เขาบอกว่า  “ผมคุ้นเคยกบัเครื่องมอืแปลงข้อมูล

เป็นภาพเพื่อการวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์อยูแ่ล้ว  แต่พอย้ายมาภาคธรุกจิ

กพ็บว่าทกุอย่างต้องพึ่งโปรแกรม  Excel  ซึ่งส่งผลให้ไม่ว่าอยากน�าเสนอ

ประเดน็อะไรกท็�าได้อย่างจ�ากดั”

เชาบานตู้องเตรยีมงานน�าเสนอลกูค้าที่ปารสีเกี่ยวกบัสิ่งที่คารล์สนั วากองล ี 

ได้เรยีนรูใ้นเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีดกบัการเดนิทางท่องเที่ยว

เพื่อท�าธรุกจิ  เขาตระหนกัว่าลูกค้าต่างกร็ู้ตวัเลขค่าใช้จ่ายรวมถงึระดบั

ความเครยีดจากการเดนิทางประเภทนี้กนัดอียู่แล้ว  แต่เชาบานูอยากให้

พวกเขาเหน็อะไรมากกว่านั้น  เขาบอกว่า  “สิ่งที่ผมตั้งใจน�าเสนอไม่ใช่

แค่ตาราง  Excel  แต่อยากให้มองว่าความเครยีดจากการท่องเที่ยว

เพื่อท�าธรุกจิเป็นปัญหาที่มคีนจรงิ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง”

หลงัจากตรกึตรองดแีล้วเขากส็ร้างแผนภูมกิระจายขึ้นมา  ดงันี้

ใครได้รับผลกระทบจากการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อท�าธุรกิจมากที่สุด
ระดับความเครียดจากการเดินทาง  (เปอร์เซ็นต์)

ความถี่ในการเดินทาง  (จ�านวนครั้งต่อปี)
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เมื่อเขาน�าภาพนี้ไปน�าเสนอกเ็หน็ผลลพัธ์ที่มตี่อความรู้สกึของผู้ชมในทนัท ี การใช้จดุช่วยสร้างการรบัรู้ถงึการมอียู่ของตวับคุคลในแบบที่ตาราง

เปรยีบเทยีบเปอร์เซน็ต์หรอืเส้นแสดงแนวโน้มไม่สามารถท�าได้  เชาบานูพยายามเน้นถงึตวับคุคลโดยใส่ทกุคนลงไปในภาพ  ไม่ใช่แค่แบ่งประเภท

ของผู้คนตามความถี่ในการเดนิทางโดยรวมซึ่งถูกแทนที่ด้วยแท่งกราฟ  เขาบอกว่า  “จดุทกุจดุในที่นี้แสดงถงึใครบางคน  เราก�าลงัพูดถงึคนจรงิ ๆ 

ไม่ใช่แค่ข้อมูลก้อนหนึ่ง”  แม้แต่ชื่อภาพกใ็ช้ค�าว่าใครเพื่อตอกย�้าว่ามนัก�าลงัพูดถงึชวีติของผู้คนอยู่นั่นเอง

ลูกค้าของเชาบานูได้มมุมองเพิ่มเตมิจากภาพนั้นในทนัท ี เดมิทพีวกเขาเข้าใจว่าความเครยีดจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ในการเดนิทางเป็นกราฟ

ความชนัคงที่  ซึ่งหมายถงึปัจจยัทั้งสองแปรผนัตามกนัโดยมคี่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปทางขวาบน  คอืยิ่งเดนิทางบ่อยกย็ิ่งเครยีด  แต่ภาพข้างต้น

กลบัแสดงให้เหน็ว่าความถี่ในการเดนิทางที่เพิ่มขึ้นอาจท�าให้ความเครยีดเพิ่มขึ้นหรอืลดลงกไ็ด้  โดยข้อมูลมกีารกระจายตวัแบบปกต ิ ส่วนบคุคล

ที่เดนิทางไม่บ่อยจะมรีะดบัความเครยีดต่างกนัมากพอควร

ลูกค้าของเชาบานูถกเถยีงกนัอย่างเอาจรงิเอาจงัว่าเป็นเพราะเหตใุด  ส�าหรบักลุ่มที่ไม่ค่อยได้ไปไหน  อาจมคีนบางส่วนมองว่าทกุการเดนิทาง

เป็นโอกาสพเิศษและไม่ปล่อยให้ความล่าช้าหรอืที่นั่งชั้นประหยดัอนัแสนคบัแคบมาท�าให้เสยีอารมณ์  ในขณะที่บางส่วนอาจต้องจดัการทั้งเรื่องงาน

และเรื่องทางบ้านด้วยตวัเองเพราะไม่มผีูช่้วย  ซึ่งส่งผลให้เครยีดยิ่งขึ้นไปอกีจากการที่ต้องจดัการทกุอย่างให้เรยีบร้อยขณะก�าลงัเดนิทาง  (ทั้งสองสมมตุฐิาน

ได้รบัการยนืยนัโดยการวจิยัที่ตามมาหลงัจากนั้น)  นอกจากนี้  เหล่าลูกค้ายงัหารอืกนัว่าจะปรบัเปลี่ยนโครงการและบรกิารต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

หากดูจากภาพนี้เพยีงอย่างเดยีว

เชาบานูเล่าว่า  “การพูดคยุเป็นไปอย่างดเุดอืดทเีดยีว  ผลลพัธ์ที่ได้นั้นน่าประทบัใจมากหากดูจากอตัราการต่อสญัญาและข้อตกลงที่มรี่วมกนั”  

เพื่อนร่วมงานกบัหวัหน้าของเขาพากนัชื่นชมและยอมรบัในประสทิธภิาพของภาพข้อมูล  เขาบอกว่า  “หลงัจากนั้นบรรดาผู้บรหิารกม็กัจะมาถามหา

วธินี�าเสนอข้อมลูที่พวกเขามอียู ่ หรอืไม่กข็อให้ผมช่วยปรบัปรงุแผนภมูขิองพวกเขาให้ดยีิ่งขึ้น  ส่วนตวัผมมองว่านี่เป็นอกีครั้งหนึ่งที่ผมประสบความส�าเรจ็

อย่างงดงาม”

ภาพแบบนี้นี่แหละที่จดัว่าเป็นภาพที่ดี
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