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บทคัดยอ
 การใชอินโฟกราฟกในการสรางขอมูลเพื่อการนําเสนองาน เปนส่ือการนําเสนอขอมูลหรือผลงาน

เปรยีบเสมอืนสะพานการเชือ่มโยงเนือ้หาของผูบรรยายไปยงัผูฟงหรือผูชม ขอมูลดิจทิลัคอนเทนตจงึมีบทบาท

สําคัญอยางมาก ขอมูลที่ดีจะชวยใหการถายทอดเนื้อหาสาระรับรูไดงายยิ่งขึ้น ทําใหผูฟงและผูชมสามารถ

รับรูและจดจําเน้ือหาสาระไดนาน  อีกทั้งยังเขาใจในเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน การใชอินโฟกราฟกเปนเคร่ืองมือ                         

ในการชวยสือ่สารการนาํเสนอขอมลูดจิทิลัคอนเทนตเพือ่เสนอขอมลู ความรู ความคิดเหน็ หรอืความตองการ

ไปสูผูชมและผูฟง โดยใชเทคนคิหรอืวธิกีารนําเสนอรปูแบบแผนภูม ิหรอืรปูภาพ อนัจะเปนการดึงดคูวามสนใจ

ในการนําเสนอขอมูลไดเปนผลสําเรจ็ตามจุดมุงหมายของการนําเสนอ การใชโปรแกรม Piktochart ซึง่จะเปน

ตัวชวยในการสรางสรรคงานนําเสนอขอมูลดิจิทัลคอนเทนต ในดานการออกแบบชิ้นงานใหงายยิ่งขึ้น                          

ทําใหสะดวกตอการใชงานและการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถบันทึกช้ินงานในรูปแบบของ                        

ไฟลภาพเพื่อสามารถเผยแพรชิ้นงานใหกับคนอื่น ๆ หรือแบงปนสูสาธารณะผานเว็บไซตได โปรแกรม                          

Piktochart จงึเปนเคร่ืองมอือกีทางเลือกทีน่าสนใจในการนํามาใชสรางงานอินโฟกราฟกและการนําเสนองาน 

เนื่องจากโปรแกรม Piktochart ไมเสียคาใชจายในการใชงาน สามารถเขาใชงานไดทุกที่ทุกเวลาไมตอง                     

เสียเวลาในการลงโปรแกรมใชงาน ซึ่งสามารถเขาใชงานจากเว็บไซต http://www.piktochart.com และ                    
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เปนโปรแกรมท่ีไดรับการยอมรับการเปนเครื่องมือในสรางอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนองาน ยังสามารถ

ประยุกตใชกับงานนําเสนอขอมูลทุกแขนงในศาสตรสาขาอื่น ๆ 

คําสําคัญ
 อินโฟกราฟก   ดิจิทัลคอนเทนต   โปรแกรม Piktochart   การนําเสนอขอมูล

Abstract
 To use the data to create infographic for presentation as a presentation, information,                         

or media works in comparison to a bridge to link the contents of the lecturer to the audience or the 

audience. Digital content plays a major role very seriously. Good information helps to convey                  

substantive perception easier. Make the listeners and viewers can recognize and remember                        

the material as long as it also understands the contents. To use the graphic as a tool to help                      

communicate the presentation of digital data content to provide information. To use the data to 

create infographic for presentation as a presentation, information, or media works in comparison 

to a bridge to link the contents of the lecturer to the audience.  Digital content plays a major                            

role very seriously. Good information helps to convey substantive perception easier.                                               

Make the listeners and viewers can recognize and remember the material as long as it also                          

understands the contents. To use the graphic as a tool to help communicate the presentation                      

of digital data content to provide information. Piktochart program that allows the creation of digital 

information presentation content. Design, easier to make, easy to use and to learn quickly and work 

piece can also be saved in the format of the image files to the piece of work can be published                      

or shared with others logged on to the public through the Web site. The program Piktochart is                  

interesting alternative tools to be used to establish work infographic and presentations because 

the Piktochart does not costly to use. Can be accessed anywhere, at any time in the program,       

which can be accessed from the Web site http://www.piktochart.com and is a program that                         

has been agreed to as a tool in creating infographic for presentation. Can also be applied to the 

presentation of all data thereon in science, other. 

Keywords
 Infographic,  Digital Content,  Piktochart,  Presentation
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บทนํา
 การใชอินโฟกราฟกในการสื่อสารขอมูลผานการมองเห็นดวยภาพ ไดเขามามีบทบาทในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของมนุษยในทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะเปนการทํางาน การเรียน การเดินทาง ตลอดจนการ                       

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หากยอนกลับไปในอดีตการจัดการกับขอมูลมากมาย 

ไมวาจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงปริมาณ การถายทอดขอมูลใหกับผูอื่นหรือกลุมเปาหมาย                         

แบบเนนปริมาณนั้น ทําใหไดเห็นถึงขอมูลดูนาเชื่อถือและการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลที่ดี นอกจากนี้                      

ทกัษะในการนาํเสนอกเ็ปนสวนสาํคญัอยางยิง่ การนาํเสนอแบบเดมิทีเ่ปนรายงานดวยโปรแกรมพาวเวอรพอยท 

(PowerPoint) แสดงขอมูลในตาราง กราฟเสน กราฟแทง สีสันสดใสในแบบเดิม ๆ หากขอมูลเปนประโยชน

แตไมมีความนาสนใจดึงดูดใหอานแลวนั้น ก็ยังคงไมไดรับความสนใจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร

ที่หางาย รวดเร็วและทุกคนเขาถึงไดเปนอยางดีตลอดเวลา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับการเรียนรู                

กับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถรับและแบงปนขอมูลใหกับผูอื่นไดสะดวกมีมากมายหลากหลายชองทาง                      

การเผยแพรขอมูลบนอินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล จึงเปนเคร่ืองมือยุคใหมในการเผยแพรขอมูล                

บนโลกเครือขายสังคม (Social Network) สวนในดานของเน้ือหาขอมูลดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) 

แสดงเนื้อหาสารสนเทศที่อยูในรูปแบบดิจิทัล ไดเขามามีบทบาทของการประยุกตใชเปนส่ือในการนําเสนอ

ขอมูลตาง ๆ การใชภาพมาแทนตัวหนังสือหรือตัวเลขมากมายน้ัน ทําใหสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ                

ในการลําดับความสําคัญของทิศทางในแตละสิ่งและที่สําคัญคือ สามารถมองไดเห็นถึงภาพรวมที่จะชวย

ใหการมองนัน้สรางการจดจาํทีด่ไีด เพราะภาพจะชวยสรางความประทบัใจใหกบัผูทีม่องเหน็ได ไมวาจะดวย

เรื่องของการใชสีสันเขามามีสวนชวยใหในการจดจําไดดียิ่งข้ึน 

 Office of The National Economic and Social Development Board (2002a) ไดใหคาํนยิามดจิทิลั

คอนเทนต คือ การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะเน้ือหาตาง ๆ องคประกอบ

ของดิจิทัลคอนเทนตประกอบดวยแอนิเมชัน (Animation) เกม (Game) สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู                     

(E-learning) คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เนื้อหาตาง ๆ  บนโทรศัพทมือถือ (Mobile Content) และ                                 

การออกแบบเว็บ (Web Design) จึงไดเกิดการนําเอาขอมูลเขามารวมกันอันเปนศาสตรและการออกแบบ                

อันเปนศิลป เพื่อเปนสื่อกลางความหมายของการนําเสนอขอมูลที่ใหเขาใจไดงาย ในปจจุบันนิยมใชสิ่งนี้                     

ที่เรียกวาอินโฟกราฟก (Infographic) หากมองยอนกลับไปในอดีตแลวนั้น จะพบวาอินโฟกราฟกเปน                             

สิ่งที่ถูกสรางและใชงานมายาวนาน โดยมนุษยโครมันยอง (Cro-Magnon Man) เปนมนุษยยุคแรกที่รูจัก                 

การวาดภาพระบายสีภายในถ้ําที่อยูอาศัยหรือบนหิน ดวยการวาดภาพผานบนผนังซ่ึงการวาดสัญลักษณ                

เพื่อแทนสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ไดพบเจออีกทั้งยังพยายามอธิบายถายทอดเร่ืองราวจํานวนของส่ิงตาง ๆ นั้นดวย

 อินโฟกราฟกจัดไดวาเปนตัวชวยในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงสรางสรรคที่ทําใหเรียนรูเขาใจ

ไดงายยิง่ขึน้ มรีปูแบบทีท่นัสมยัและดึงดดูความสนใจ โดยการสรุปขอมูลทีเ่ปนรูปภาพหรือไอคอนกราฟกตาง ๆ                            

สรางความสนใจไดดีกวาการจดจําเรื่องราวจากการอานที่เปนตัวหนังสือธรรมดา จึงมีการผสมผสานนํา                        

ดิจิทัลคอนเทนต คือ สารสนเทศ (Information) มาผานกระบวนการประมวลผลซ่ึงแสดงผลรูปแบบ                                   
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เปนดิจิทัล โดยอาศัยการส่ือหรือการแสดงเน้ือหาผานทางอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร                                    

อุปกรณสื่อสาร โทรทัศนหรือโรงภาพยนตรซึ่งปจจุบันใชระบบดิจิทัลเปนหลัก Office of The National                         

Economic and Social Development Board (2002b) ดวยความเขาใจงายและไมใชเวลามาก เพราะเปน   

การจัดการขอมูล ตัวเลขและตัวอักษรใหกลายมาเปนภาพที่สวยงาม ซึ่งทักษะทางดานอินโฟกราฟกนั้น                            

จําเปนตองจัดระเบียบขอมูลที่มากและหลากหลายใหจบไดในภาพเดียว (Panaram, 2009) การนํา                                  

อินโฟกราฟกมาใชในองคกรตาง ๆ ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย เชน การรายงานขาวโทรทัศน 

หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร การสรางภาพลักษณขององคกรหรือสินคาใหดูทันสมัย การสงเสริม                       

การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธหรือแมแตการรณรงคเพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคตินําไปสู                                           

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตน 

 การนําเสนออินโฟกราฟกที่สรุปเรื่องราวท่ีซับซอนใหเขาใจไดงาย มีกราฟกสวยสะดุดตานาสนใจ                    

ซึ่งมักจะเผยแพรขอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟกในสื่อตาง ๆ โดยการสงตอบนทางสื่อสังคม เชน ไลน (Line)                 

เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร (Twitter) เปนตน ที่ไมมีการเสียคาใชจาย                               

ในการเผยแพร (Sriphaisal, 2016) การนําสื่ออินโฟกราฟกท่ีกําลังไดรับความนิยมมานําเสนอในรูปแบบ                    

อินโฟกราฟกที่เขาใจไดงายและการเขาถึงขอมูลในเวลาอันรวดเร็วได ชวยลดเวลาในการรับรู การเขาใจ                   

เกี่ยวกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

องคประกอบของอินโฟกราฟก 
 การใชภาพแสดงขอมูลเพื่อใหเนื้อหาขอมูลที่ตองการนําเสนอขอมูลชวยเพิ่มความสนใจและ                                

ลดระยะเวลาในการทาํความเขาใจเนือ้หาไดงาย ซึง่การสรางอนิโฟกราฟกเปนศาสตรและศลิปแหงการสือ่สาร 

Spyre Studios (2012) ไดจําแนกองคประกอบของอินโฟกราฟกซึ่งมี 3 องคประกอบ ดังนี้

 1. สิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Visual) Smiciklas (2012) กลาววาการมองเห็นรูปภาพไดรับ                        

การประมวลผลเร็วกวาขอความ เพราะรอยละ 50 ของสมองมนุษยประมวลผลจากการมองเห็นดวยรูปภาพ 

ซึ่งนักวิทยาศาสตรคนพบวา มนุษยสามารถจดจําส่ิงท่ีมองเห็นไดถึงรอยละ 83 แตสามารถจดจําส่ิงท่ีอาน                 

ไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น ซึ่ง Krauss (2012) กลาววาโดยปกติสมองของมนุษยมีการรับรูขอมูลผาน                       

ประสาทสัมผัสและตัวรับประสาทสัมผัสในรางกายรอยละ 70 อยูที่ดวงตา นอกจากนี้ McCandless (2010) 

กลาววามนุษยรับขอมูลนําเขาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยาง ไดแก การมองเห็น การสัมผัส การไดฟง                           

การไดกลิน่และการไดลิม้รส แตมนุษยสามารถรับรูขอมลูและเขาใจความหมายไดมากท่ีสดุดวยการมองเห็น

จากประสาทสัมผัสทั้งหมด และ Viegas & Wattenberg (2011) ไดแนะนําวาการนําเสนอขอมูลเปนภาพท่ีดี

ควรสื่อสารชัดเจนและจะไดรับความสนใจจากผูอาน ซึ่งสามารถกระตุนการมีสวนรวมดวย จึงทําให                                 

อนิโฟกราฟกมอีทิธพิลตอการมองเหน็เนือ่งจากเปนองคประกอบหลักของส่ิงทีเ่กีย่วกบัการมองเหน็เพือ่ใหเกดิ                   

การรับรูจากการสื่อสาร
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 2. เนือ้หา (Content) ขอมลูทีจ่ะนาํเสนอตองประกอบไปดวยขอเทจ็จริงตาง ๆ  ทีผ่านการประมวลผล

และนําตัวเลขสถิติมาใชประกอบภาพเพ่ืออธิบายอีกทั้งยังสรางความเขาใจในภาพท่ีนําเสนอ อาจมีตัวอยาง

ขอมลูเพ่ิมเติมในรูปแบบภาพกราฟกท่ีเปนสญัลกัษณหรือของรูปแบบไอคอน ซ่ึง Nonchanok (2016) ไดกลาว

วาขอมูลเปนองคประกอบท่ีสําคัญของอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลโดยใชตัวหนังสืออยางเดียว                            

จะเปนการนําเสนอท่ีไมใชอนิโฟกราฟกจงึไดมกีารนําภาพกราฟกเขามาประกอบในการนําเสนอขอมลูซ่ึงไดมี

อยูหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพไอคอน ภาพการตูน กราฟ ไดอะแกรม แผนที่ เปนตน

 3. ความรู (Knowledge) ซึง่ตองทาํความเขาใจกับขอมลูอยางลึกซึง้ ทีจ่ะตองนาํขอมลูมาใสเนือ้หา

และภาพตาง ๆ  นัน้ โดยนาํไปปรากฏอยูในรปูแบบอินโฟกราฟกหรอืเปนเพยีงบางสวนกไ็ด แตเกดิจากการคดิ

วิเคราะหเพื่อนําสาระสําคัญมานําเสนอดวยองคความรูที่ไดรับจากการดูภาพหรืออานขอความนั้นเอง

ประเภทของอินโฟกราฟก  
 Poosumas (2017) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟกซ่ึงมี 2 สวนคือ อินโฟกราฟกที่เนนดาน                          

ผลสํารวจหรืองานวิจัย (Explorative) จะใหความสําคัญดานขอมูลและตัวเลขลักษณะการออกแบบ                                

จะเรียบงายและเนนดานการถายทอดขอมูล (Narrative) จะใหความสําคัญดานขอมูลแตจะเนนการสราง

ความเขาใจ ดงึดดูความสนใจและความสวยงามดวย Nakwatchara (2009) กลาววาประเภทของอนิโฟกราฟก

แบงออกได 4 ประเภท ดังนี้

 

 

 

 

 

 

      
  ภาพท่ี 1: ประเภทของอินโฟกราฟก

  ทีม่า:  Infographic (2018), Rider (2013), Ryu (n.d.) & Department of Highways (2017)
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 1. อนิโฟกราฟกสาํหรบังานสถติ ิ(Statistical Based Information Graphics) ประกอบดวยแผนผงั 

แผนภูมิ กราฟ ตาราง แผนท่ี ลําดับรายการ แผนภูมิแทงแนวตั้ง แผนภูมิแทงแนวนอน แผนภูมิวงกลม                                 

นยิมนาํมาใชสาํหรับขอมลูตัวเลขท่ีมจีาํนวนมาก Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาการแบงประเภท                

อนิโฟกราฟกตามการแสดงผลของขอมลูทีอ่ยูในลกัษณะการนําเสนอทางสถิตทิีม่องเหน็ได (Visual Statistics) 

 2. อนิโฟกราฟกเพือ่บอกการเปลีย่นแปลงในแตละชวงเวลา (Timeline Based Information 

Graphics) การใชกราฟกทีม่ลีกัษณะเปนเสนเพือ่บอกเหตุการณในแตละชวงเวลา (Timeline) นาํเสนอขอมลู

เกีย่วกบัเหตกุารณตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในแตละชวงเวลาท่ีดาํเนนิไป นาํเสนอโดยเรียงลาํดับไปเรือ่ย ๆ  ทาํใหผูชมเขาใจ                      

ความเชื่อมโยงกันของขอมูล Nonchanok (2016) กลาวไววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลตามลําดับเวลาเปน                          

อินโฟกราฟกที่แสดงขอมูลตามลําดับวัน เวลาหรือไทมไลนสวนใหญใชแสดงพัฒนาการของส่ิงใดส่ิงหน่ึง                       

โดยมักมตีวัเลขแสดงลําดบัเวลากํากบัอยู เชน ป ค.ศ. เปนตน

 3. อนิโฟกราฟกเพือ่บอกขัน้ตอนการทํางานหรือกระบวนการทํางาน (Process Based Information 

Graphics) นยิมใชสาํหรบังานภายในออฟฟศหรอืโรงงาน การใชภาพทีส่มัพนัธกบัขอมูลเปนการทาํใหขัน้ตอน                  

ทีม่คีวามเปนเฉพาะกิจสามารถเขาใจไดงายขึน้ ซึง่ Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาอินโฟกราฟก                   

ตามลกัษณะการนําเสนอขอมลูทีอ่ยูในลกัษณะการนําเสนอหลักการ (Representations of Principles)

 4. อนิโฟกราฟกแบบภมูศิาสตร (Location or Geography Information Graphics) ซึง่มีการใช

งานเปนรปูกนัมาก เชน แผนทีใ่นโรงเรยีน แผนทีใ่นเมอืง แผนทีป่ระเทศ ประกอบไปดวย รปูสญัลกัษณ แผนภาพ

หรอืไดอะแกรม (Diagram) กราฟ ตาราง ลกูศร ภาพ สญัลกัษณหรือไอคอน (Icon) ทีแ่สดงหัวขอหลัก (Bullet)      

Nonchanok (2016) กลาววาอนิโฟกราฟกแสดงขอมลูเชิงภมูศิาสตรเปนอินโฟกราฟกทีแ่สดงขอมลูอยางใด                

อยางหน่ึงโดยองิกบัสภาพภูมศิาสตรหรอืพืน้ทีต่าง ๆ 

การประยุกตใชอนิโฟกราฟกในการนําเสนอ 
 การประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอ พบวามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย                                     

ทีม่ตีอการสือ่สาร การศึกษานีท้าํการศึกษาคนทีม่บีญัชีในเครอืขายสงัคม โดยจะไดรบัแบบสอบถามหลงัจาก                     

สือ่ทัง้ 3 รปูแบบ คอื สือ่ทีน่าํเสนอขอมลูลวน สือ่ทีน่าํเสนอขอมูลทีป่ระกอบดวยรปูภาพในแบบอนิโฟกราฟก                   

รอยละ 30-60 และสือ่ทีน่าํเสนอขอมลูทีป่ระกอบดวยรปูภาพในแบบอินโฟกราฟกมากกวา รอยละ 60 ผูเขารวม

การวิจัยจะตองตอบคําถามในเรื่องของความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและความเขาใจสื่อ                     

ผลการศึกษาพบวา ดานของการนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกทั้งสองแบบมากกวาการใชเพียงขอความ                       

อยางเดียวและการนําเสนอขอมูลที่ประกอบดวยรูปภาพรอยละ 30-60 เปนการนําเสนอขอมูลที่ดีที่สุด                                   

(Intaratayvee, 2013) อกีทัง้ Polman & Gebre (2015 as cited in Chongpornchai, Tanyasaensook &                   

Sratthaphut,  2016) ไดทาํการศกึษาการประยุกตอนิโฟกราฟกในการเรียนวทิยาศาสตร พบวา เม่ือสอบถามถงึ

ความรูสึกตอช้ินงานอินโฟกราฟก ผูชมช่ืนชอบช้ินงานอินโฟกราฟก เน่ืองจากทําใหเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึน                            

และเปนการสรปุความคดิของผูบรรยายออกมาเปนภาพ นอกจากนัน้ยงัสามารถทาํใหผูชมใหความสนใจมากกวา
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การใชเพียงตัวอักษรในการอธิบาย จากการประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอสามารถสรุปไดวา                                       

ผูชมไดแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการนาํเสนอขอมลูขาวสารผานอนิโฟกราฟก สามารถชวยสรางความนาสนใจ

และงายตอการเขาใจใหกับผูอาน ทําใหจดนําเน้ือหาไดดีกวาการใชตัวอักษรอยางเดียวในการสื่อสารขอมูล                       

อกีท้ังเปนวิธกีารนําเสนอขอมลูยคุดจิทิลัคอนเทนตแบบอินโฟกราฟกในลักษณะเชิงสรางสรรค ทัง้สือ่สิง่พมิพ                 

และสือ่ดจิทิลัตาง ๆ และเพ่ิมประสทิธภิาพเทคนิคการนําเสนอดวยอนิโฟกราฟกในการประยุกตใชในงานตาง ๆ 

โดยสอดคลองกบั Weger (2014 as cited in Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016)                           

การพัฒนาดานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา มกีารแสดงขอมลูทีเ่กีย่วของกับอนิโฟกราฟก เนือ่งจากอินโฟกราฟก

สามารถเลาเรือ่งราวและเพ่ิมความต้ังใจใหผูรบัสาร ปรับเปลีย่นทศันคติ และหลกีเลีย่งปจจยัทีท่าํใหเกดิโรค                  

หรือทําใหสขุภาพแยลง ตวัอยางเชน การใชสือ่อนิโฟกราฟกเพ่ือชวยในการเลิกสูบบหุร่ี จากการแสดงผลเสีย                

และโรคท่ีตามมา หลงัจากสูบบหุรี ่ โดยเร่ืองราวท่ีนาํมาแสดงในส่ือจะตองถกูคดิและเรียบเรยีงมาเปนอยางดี                    

มีการนําใจความสําคัญของเรื่องมาสรุป มีการผสมการออกแบบที่สะดุดตา มีการใสเอกสารอางอิงหรือสถิติ                  

เพือ่ความนาเชือ่ถอื เพือ่ใหไดอนิโฟกราฟกทีม่ปีระสทิธภิาพและมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงัภาพท่ี 2

     ภาพที ่2: สือ่อนิโฟกราฟกนาํเสนอเพือ่ชวยเลกิบหุร่ี

     ทีม่า: Weger (2014) 

 การประยุกตใชอินโฟกราฟกในงานตาง ๆ นั้นมีอยูมากมาย เพราะดวยแผนภาพน้ี สามารถทําให

สามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมาก ๆ ดวยแผนภาพภาพเดียวเทานั้น มีผลตอการรับรูของมนุษยขอมูล

ที่รับรูจดจําไดเร็ว คือ ขอมูลที่เปนรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟกตาง ๆ มีความสนใจไดดีกวา 

จดจําเรื่องราวจากการอานและการตอบสนองตอขอมูลที่เปนรูปภาพมากวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือธรรมดา    

วธิกีารนาํเสนอขอมูลเชงิสรางสรรค โดยรปูแบบหรอืประเภทของอนิโฟกราฟกตามวตัถปุระสงคในการใชงาน

ได ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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    ภาพที่ 3: การนําเสนออินโฟกราฟกในการนําเสนอ 

    ที่มา: Rider (2013)

ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก 
 การนําเสนอขอมูลเพียงตัวหนังสือจํานวนมากสวนใหญจะทําใหไมนาสนใจหรือเขาใจไดยาก                           

การแปลงขอมูลทีซ่บัซอนใหเปนภาพกราฟกจงึเปนวิธทีีส่ือ่สารอธิบายขอมลูทีซ่บัซอนใหเขาใจไดงาย สวยงาม

และมีประโยชนตอการนําเสนอท่ีดี Smith (2012 as cited in Tepsana, n.d) เสนอข้ันตอนการจัดทํา                             

อินโฟกราฟก ดังนี้

     ภาพที่ 4: ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก 

     ที่มา: ดัดแปลงจาก Anna (2015)
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 1. การรวบรวมขอมูล (Gathering Data) คือ การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง                      

และหลากหลายรูปแบบเพือ่ใหเขาใจถงึภาพรวมของเร่ืองราวน้ัน ๆ ทัง้หมด ขอมูลม ี3 ระดบั คอื ขอมูลปฐมภมูิ 

(Primary Data) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลตติยภูมิ (Tertiary Data) (Tepsana, 2017) 

 2. การอานขอมูลท้ังหมด (Reading Everything) ควรอานขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรวบรวม                  

เพื่อสรุปประเด็นสําคัญที่เปนสาระสําคัญของเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ มีการคิดชื่อเร่ือง การนําประเด็นสําคัญของ

ขอมูลมาแสดง ซึ่งจะตองมีการคัดเลือกขอมูลท่ีตองอาศัยทักษะจากผูเช่ียวชาญ จะสามารถชวยใหมองเห็น

ภาพรวมของประเด็นสําคัญเพื่อที่จะไดนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Beegel, 2014)  

 3. การคนหาวิธกีารเลาเรือ่ง (Finding the Narrative) การคนหาวิธดีวยการเลาเร่ือง การบรรยาย 

หรอืการนําเสนอขอมลูทีต่องการส่ือสาร สามารถชวยขยายความขอมลูทีซ่บัซอน อธบิายกระบวนการนําเสนอ 

แสดงแนวโนมหรือสนับสนุนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการหาวิธีการเลาเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจจะตอง                  

มีการใสใจกับเนื้อหาที่สําคัญจะชวยใหการนําเสนอขอมูลนั้นมีคุณคาตอการนําเสนอขอมูลได

 4. การระบุปญหาและความตองการ (Identifying Problems) การระบปุญหาควรมกีารอภปิราย

หาขอสรุปเพื่อใหไดขอเท็จจริง ปรับปรุงขอมูลและเรื่องราวใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่ตองการ                                

นําเสนอโดยการทบทวนหลาย ๆ ครั้ง สรางความโดดเดนใหกับส่ิงที่ตองการจะถายทอดดวยการเลาเรื่อง                       

มีการกลั่นกรองขอมูลเฉพาะที่สําคัญดวย 6 สิ่งนี้ คือ 1) ใคร (Who) 2) อะไร (What) 3) ที่ไหน (Where)                        

หมายถึงอะไรเหลานั้นเกิดขึ้นที่ไหน 4) เมื่อไร (When) 5) ทําไม (Why) และ 6) ผลเปนอยางไร (How) สามารถ

เชื่อมโยงขอมูลแตละสวนเขาดวยกันอธิบายดวยการวาดแผนท่ีความคิดเปน (Mind Mapping) (Tepsana, 

2017)  

 5. การจัดลําดับโครงสรางขอมูล (Creating a Hierarchy) การจัดลําดับของขอมูลเปนที่นิยม                        

ในการสรุปขอมลู เปนการนาํมาจดัวางลาํดับการนาํเสนอใหมองเห็นภาพรวมตัง้แตตนจนจบ ดวยการรางโครง

ของอินโฟกราฟกหรอืทําเปนแผนงานโครงรางขึน้มา (Wireframe) เปนการระบตุาํแหนงทีต่ัง้ขององคประกอบ

ตาง ๆ บนพื้นที่อินโฟกราฟก การลําดับเรื่องราวรวมถึงกําหนดการใชรูปเพื่อใหเห็นภาพรวมของอินโฟกราฟก

และชวยใหการออกแบบเขาใจตรงกัน ไมตองเสียเวลาในการเขาใจกอนเร่ิมดาํเนินการจริง (Tepsana, 2017)  

 6. การออกแบบโครงสรางขอมลู (Building a Wireframe) การออกแบบโครงสรางขอมลูทัง้หมด

ควรทําความเขาใจกับภาพหรือกราฟกที่เปนตัวแทนของขอมูลสําคัญที่จัดไวเปนลําดับ เพื่อนําเสนอขอมูล                

และภาพที่สําคัญจะสื่อความหมายประกอบตามลําดับขั้นตอนที่วางไวซึ่ง Best (2016) กลาววาขอควรระวัง

ในข้ันตอนการจัดการขอมลูและการออกแบบใหงายตอความเขาใจตองสรุปขอมูลทีม่ปีระโยชนจะทําใหเขาใจงาย

และดงึดดูใจ หากขอมลูนัน้ไมมกีารวเิคราะหสรปุขอมลูจะทาํใหผูอานเกดิความสบัสนเพิม่ขึน้ในอนิโฟกราฟก

แทน Paphatsurichote & Pluemsamrungit (2015) ยังไดกลาววาการออกแบบที่ดีจะทําใหอินโฟกราฟก                 

เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ชวยเขาใจไดงาย
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 7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟก (Choosing a Format) การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกนั้น                                

มหีลากหลายซ่ึงอาจกาํหนดเปนภาพกราฟก แผนภมู ิแผนที ่กราฟ ไดอะแกรม ผงังานเพ่ืออธิบายกระบวนการ

ทํางานที่มาประกอบในการเลาเรื่องหรืออาจใชตัวเลขนําเสนอขอมูล แตตองเลือกใหเหมาะสมกับขอมูล                       

ทีม่อียู การเลอืกใชสเีพ่ือการสือ่สารทีเ่หมาะสมจะสรางอารมณและความรูสกึรวมของผูฟงนัน้ดวย นอกจากนี้

หลกัการออกแบบหรือการจัดรปูแบบเปนองคประกอบหน่ึงของการสรางสรรคอนิโฟกราฟกสําหรบัการส่ือสาร

ที่ถูกตองตามหลักการท่ีดี ทั้งนี้รูปแบบในการนําเสนอแบบอินโฟกราฟกจะมีประสิทธิภาพในการส่ือสารได 

ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาประกอบดวยทั้งนี้ Udomlappaisan (2016) ไดกลาววาลักษณะและการทําหนาที่

ของอินโฟกราฟกในหนังสือพิมพคุณภาพยังทําหนาที่ใหขอมูลในลักษณะของแผนภาพ แผนภูมิแทง                            

แผนภูมิวงกลมและเสน ตามลักษณะของขอมูล ในการทําหนาที่ใหขอมูลเชิงภาพ อัตตภาษาศาสตร                                 

การสรางความโนมนาวใจ ผานการออกแบบองคประกอบของกายภาพศาสตรอินโฟกราฟกหนังสือพิมพ                 

ไดแก  สวนพาดหัว บอกประเด็นการนําเสนอหรือสรุปภาพรวมเนื้อหาที่นําเสนอ แหลงที่มาและแสดงที่มา                    

บงบอกความนาเช่ือถือของขอมูลดวยอินโฟกราฟกสําหรับหนังสือพิมพมุงการเสริมและอธิบายประเด็นขาว

และขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ขาว

 8. การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ (Determining a Visual Approach) การเลือกใชภาพและ                   

หัวขอใหสอดคลองกันนั้นมีหลายวิธีและทําใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น Hildon, Allwood & Black (2012) 

กลาววารูปภาพท่ีจะนํามาแสดงในเน้ือหาอินโฟกราฟกจําเปนตองเปนรูปภาพท่ีทุกคนเขาใจไดในคร้ังแรก                   

ที่มองเห็น เปนภาพท่ีมีความหมายในตัวเอง ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ อาจตางชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม 

เมื่อมองเห็นก็สามารถที่จะเขาใจขอมูลที่ตองการสื่อไปในทิศทางเดียวกันได นอกจากน้ันรูปภาพท่ีใชควรจะ

เปนรูปภาพที่เรียบงาย ดูแลวสบายตา เพื่อใหผูชมไมสับสนและสามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว                       

รูปภาพที่นิยมนํามาสรางอินโฟกราฟก คือ สัญลักษณภาพ (Pictogram) และแผนภาพ แผนผัง ตารางและ

กราฟ เปนตน ควรผสมผสานการใชภาพในการออกแบบเน้ือหา 

 9. การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช (Refinement and Testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟก

เสรจ็แลวเพือ่ใหแนใจวาผลงานน้ันมคีณุภาพตรงกับเปาหมาย โดยจะทดลองใหกลุมตวัอยางใชอนิโฟกราฟก

แลวกท็าํการตรวจสอบขอมลูและภาพไดทาํหนาทีถ่ายทอดเร่ืองราวตรงตามวัตถปุระสงคทีต่องการหรือไมจน

กระท่ังไดขอสรุปในการตรวจสอบความเขาใจกอนนําไปใชจริงแลวจึงนําเสนอเผยแพรสู สาธารณะ                                      

อีกทั้ง Soares (2013) ไดทําการศึกษานําสัญลักษณภาพจํานวน 15 ชิ้นไปทดสอบในคนไขจํานวน 751 คน 

ในหนวยงานทีเ่กีย่วกบัยาในเมอืงลสิบอน ประเทศโปรตเุกส โดยสญัลกัษณภาพนีจ้ะเกีย่วของกบัวธิกีารใชยา 

เชน การรับประทานยาสองคร้ังตอวัน หรือหามรับประทานยาพรอมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา ผูเขารับ

การประเมินไมไดเขาใจสัญลักษณภาพตามท่ีผูประเมินตองการทุกคน ซึ่งจํานวนผูที่ไมเขาใจน้ันมีมากกวา

รอยละ 30 นอกจากน้ันยงัพบวา ระดับการศกึษามคีวามสัมพนัธในวธิกีารใชยาทีผู่ปวยใชในชวีติประจาํวนัอยูแลว 
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และอายกุบัความเขาใจในสัญลกัษณภาพ ดงันัน้จากการศกึษานีจ้งึแนะนาํหากจะใชสญัลักษณภาพควรตรวจ

สอบความเขาใจของผูปวยกอนผูปวยนําไปใช นอกจากน้ี Yin et al. (2008) ไดศึกษาการใชสัญลักษณ                     

ภาพเพือ่ลดความผดิพลาดในการใหยานํา้ในเดก็โดยผูดแูล ผลการศกึษาพบวา การนาํสญัลักษณภาพเขามา

มีสวนรวมในการใหคําปรึกษามีขอดีกวาการใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียวในเร่ืองของความผิดพลาด                           

ดานขนาดยารอยละ 54 และรอยละ 47.8 และความสมํ่าเสมอในการใชยารอยละ 38 และรอยละ 9.3 

 10. การแบงปนความรูในอนิเทอรเนต็ (Releasing it into the World) การนาํอนิโฟกราฟกไปใชจรงิ 

โดยสวนใหญเผยแพรแบงปนความรูบนอินเทอรเน็ตสูกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย                            

เปนการทดสอบผลงานขอมูลที่มีลักษณะที่นาสนใจจะถูกอานโดยบุคคลทั่วไปเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ                                

การวิพากษวิจารณจากอินเทอรเน็ตอันจะนําไปสูการปรับปรุงและคนพบวิธีการนําเสนอขอมูลวิธีใหมได                      

ขอคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดทําอินโฟกราฟกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในคร้ังตอไป

แนะนําเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางอินโฟกราฟก

 เครือ่งมือทีใ่ชจดัทาํสือ่อนิโฟกราฟก คอื เครือ่งมอืในการพัฒนารูปภาพ ซึง่ในปจจบุนัอาจแบงไดเปน 

2 ประเภท ซอฟตแวรที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือสรางอินโฟกราฟกบนเว็บไซต                                  

(Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016) Nonchanok (2016) กลาววาการใชโปรแกรม  

ในเคร่ืองคอมพิวเตอรแลวนั้น ยังมีอีกทางเลือกหน่ึงในการทําอินโฟกราฟกผานบนเว็บไซตที่ช วย                                       

ในการสรางสรรคงานอินโฟกราฟกที่ไดรับความนิยม เปนเว็บไซตที่ใหบริการออกแบบอินโฟกราฟกออนไลน 

ในโปรแกรม Piktochart สามารถชวยออกแบบในดานการนําเสนอ (Presentation) รายงานตาง ๆ (Report) 

โปสเตอร (Poster) เปนตน (Qualey, 2014) ปจจุบันมีเคร่ืองมือที่ชวยสรางอินโฟกราฟกบนเว็บไซตมากมาย

ใหเลือกใชงานมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียคาบริการ ซึ่งแตละโปรแกรมจะมีลักษณะเดน ลูกเลนความสวยงาม

ของแบบ (Template) สําเร็จรูปที่สามารถเลือกใชงานไดแตกตางกันไป รวมถึงลักษณะการใชงานเครื่องมือ

ตาง ๆ  ที่มีความยากงายแตกตางกันไปอีกดวย 
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ลักษณะเดนและขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก

ที่มา: ปรับปรุงจาก Craig (n.d) 
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การใชโปรแกรม Piktochart 
 การนําโปรแกรม Piktochart มาเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการออกแบบช้ินงานในการประยุกตใช                            
อินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลดิจิทัล ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอดวยภาพ มีความนาสนใจและเขาใจงาย                    
นาํไปสูรปูแบบของออนไลน จงึเปนการสือ่สารทีร่วดเรว็ ชดัเจนในเรือ่งการมองเหน็ขอมูลดวยการคดิเปนภาพ 
(Visual Thinking)  โปรแกรม Piktochart ที่เปนโปรแกรมสําหรับไวสรางอินโฟกราฟก โดยใชงานผานบน
เว็บไซตดวยการสมัครสมาชิกในการเขาใชงาน ในการใชงานทําดวยการลงช่ือและรหัสผานหรือจะสมัคร                        
ผานบนเฟซบุก ภายในโปรแกรมจะมีเคร่ืองมือที่ชวยในการออกแบบช้ินงานท่ีมีแบบ (Template) สําเร็จรูป 
ขอดีของโปรแกรม คือ ไมเสียคาใชจายในการใชงานเว็บไซต โปรแกรมน้ีมีลูกเลนดี ๆ หลายอยางและ                                  
มีความยืดหยุนและใชงานสะดวก สามารถเผยแพรชิ้นงานผานเครือขายสังคมได สวนขอเสีย คือ มีปญหาใน
การใสฟอนต ภาษาไทย สวนแบบ (Template) สวย ๆ มีใหเลือกแบบจํากัดหากตองการแบบ (Template) 
เพิ่มเติมตองดาวนโหลด (Download) ดวยการเสียเงิน เม่ือตองการนําชิ้นงานไปใชจะไดนามสกุล .PNG                    
และ .JPEG เทานั้น (Kaunhavech & Kosainate, 2015) อาจกลาวไดวาโปรแกรม Piktochart สามารถ                     
นํามาใชกับอินโฟกราฟก ซึ่งนิยมนําไปประยุกตใชงานในการนําเสนอขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจไมตองใช
เวลามากและชวยจดจําสิ่งที่นําเสนอไดงายกวาการสื่อสารดวยขอความเพียงอยางเดียว โดยการใชรูปภาพ
และกราฟนําเสนอเพ่ือสื่อความหมายแทนการเขียนบรรยายและขอมูลตัวเลขมากข้ึน การทําใหขอมูล                         
เชิงปริมาณดูนาสนใจ ดึงดูดความสนใจไดดีและมองเห็นภาพรวมไดชัดเจน  จึงทําใหการนําเสนอท่ี                                   
อยูในรปูแบบอินโฟกราฟกท่ีเปนการสรุปยอกระบวนการดําเนนิการหรอืผลการดําเนนิการทีเ่ขาใจงายเปนอยางดี 
การทําความเขาใจในสวนขององคประกอบ ประเภทของอินโฟกราฟก การประยุกตใชอินโฟกราฟก                                
ในการนาํเสนอ ขัน้ตอนการจัดทาํ แนะนาํเครือ่งมอืในการสรางอนิโฟกราฟก และการใชโปรแกรม Piktochart                            
จะชวยใหสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดงายดวยการใชอินโฟกราฟกไปประยุกตใชในการนําเสนอขอมูล                   
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น การใชโปรแกรม Piktochart มีขั้นตอน ดังนี้
 1. ในการใชงานจะตองสมัครสมาชิก โดยคลิกปุม Sign Up หรอืคลิกปุม Start for Free เพือ่                  
ดาํเนนิการสมัครเขาใชงานผานบัญชีผูใชบนทางเว็บไซต www.piktochart.com หลังจากคลิกปุม Sign Up 
ระบบจะแสดงหนาเว็บเพจที่ใหกรอกขอมูลการเปดบัญชีผูเขาใชงาน

 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 5: การเขาสูโปรแกรม Piktochart 
     ที่มา: Piktochart (2018)
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 2. การสมัครลงทะเบียนเขาใชงาน มีดังนี้ 
   2.1 สมัครผานชองทาง Google หรือ Facebook 
   2.2  สมัครโดยสรางบัญชีใหม ใหกรอกขอมูลชื่อผูใชงาน (Username) อีเมล (E-mail) และ       
รหัสผาน (Password) ลงในชองวางเมื่อทําการกรอกขอมูลครบแลวนั้นคลิกปุม Create Account เมื่อทําการ
กรอกขอมูลเรียบรอยแลวน้ัน ระบบจะทําการแจงดวยการสงขอความไปยังอีเมลของผูใชงานท่ีไดแจง                          
กับทางระบบเพ่ือเปนการยืนยันการเปดบัญชีผูใชงาน

 
      ภาพที่ 6: การสมัครเขาใชงาน 
              ที่มา: Piktochart (2018)

 3. เม่ือทําการเขาสูระบบ (Login) สําหรับการเขาใชงานครั้งแรกจะปรากฏหนาตางข้ึนมาให                     
กรอกขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 3 ขั้นตอน หลังจากนั้นใหคลิกปุม Submit
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      ภาพที่ 7: ขอมูลพื้นฐานกอนเขาใชงาน
      ที่มา: Piktochart (2018)                               

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
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     ภาพที่ 8: การเร่ิมตนเขาใชงาน
     ที่มา: Piktochart (2018)                              

 

 
 
 

 

     ภาพที่ 9: ประเภทการสรางชิ้นงาน
     ที่มา: Piktochart (2018)

 5. การเลอืกรูปแบบของงานทีต่องการจะสราง  เมือ่ตองการสรางช้ินงานจะมีรปูแบบ  (Template)
 ในการนําเสนอขอมูล ซึ่งจะมีแบบอยู 2 อยาง 
   5.1 การเลือกรูปแบบดวยการออกแบบดวยตนเอง
   5.2 การเลือกรูปแบบสําเร็จมาประยุกตสรางกับชิ้นงานหากตองการเลือกรูปแบบสําเร็จ                    
(Template) ที่ตองการซ่ึงจะมีรูปแบบฟรีใหเลือกทั้งหมด 12 รูปแบบ
   5.3 ถาตองการเลือกใช Template คลิกปุม Use Template
   5.4 ถาตองการดูตัวอยาง Template คลิกปุม Preview

 4. เมื่อเขาสูระบบแลวนั้นจะปรากฏหนาตางหลักขึ้นมา การเริ่มตนใชงานคลิกปุม Create New 
เพื่อเลือกประเภทของชิ้นงานหรือคลิกแถบเครื่องมือดานซาย ซึ่งมีใหเลือก 3 หัวขอ คือ Infographic                               
Presentation และ Printable โดยเลือกตามลักษณะการใชงานตามรูปแบบในการนําเสนอ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 256144

 
    ภาพที่ 10: การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกในการนําเสนอ
    ที่มา: Piktochart (2018)
                 
 6. สวนประกอบของโปรแกรมการทํางานเพือ่สรางการนําเสนอในอินโฟกราฟก  จะเปนการแบงสวน
ในการทํางานเพื่อใหงายตอการจัดวางโดยแยกสวนพื้นที่ในการทํางานของเนื้อหาและสวนของเครื่องมือ                     
เมนูที่เปนตัวชวยในการทํางาน
  6.1 แถบเมนูสําหรับการจัดการน้ีจะประกอบไปดวยเคร่ืองมือสําหรับบันทึก (Save)                                
การดตูวัอยางภาพรวมของชิน้งานทีอ่อกแบบ (Preview) การดาวนโหลด (Download) เปนไฟลรปูภาพนามสกลุ
ประเภท .PNG .JPEG และการแบงปนไฟลขอมูล (Share) สามารถผานทางสื่อตาง ๆ เชน อีเมล สื่อสังคม 
เปนตน แถบแนะนําการใชงานและพ้ืนที่ในการทํางานตามตองการ
  6.2  แถบเมนูสําหรับเคร่ืองมือจะประกอบไปดวยเมนูรูปภาพ ไอคอนหรือรูปทรงตาง ๆ                            
(Graphics) สามารถอัปโหลดรูปภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร (Uploads) การเลือกพ้ืนหลงัสามารถปรับเปล่ียน
สีพื้นหลังหรือเปนรูปภาพพ้ืนหลังใชงาน (Background) การใสขอความเปนรูปแบบของตัวอักษรและ                       
กรอบขอความในรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชสีชวยใหจัดโครงสีได (Text) และเครื่องมือในการเพิ่ม (Tools)                   
มีการนําแผนภูมิ แผนที่ และวิดีโอ 
  6.3 แถบเครื่องมือสําหรบัแกไขพื้นที่การทํางานซ่ึงในโปรแกรม Piktochart ไดมีการแบงพื้นที่
การสรางงานเปนกรอบของแตละสวน โดยสามารถปรับเปล่ียนตําแหนงได เพิ่มหรือลดพ้ืนที่ในการสรางงาน
ได
  6.4 แถบเครื่องมือสําหรับการแนะนําการใชงานของโปรแกรมสําหรับการใชแถบเครื่องมือ                    
ดวยภาพเคลื่อนไหว
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     ภาพที่ 11: สวนประกอบของโปรแกรม
     ที่มา: Piktochart (2018)

 

    ภาพที่ 12: การนําเสนอขอมูลโปรแกรม Piktochart
    ที่มา: Piktochart (2018)
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สรุป  
  การนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกจะชวยใหการนําเสนอขอมูลตาง ๆ งายตอการทําความเขาใจ  

ตอผูอาน ซึ่งเขาถึงเนื้อหาที่ซับซอนไดงายและมีความนาสนใจ เนื่องจากการนําเสนอโดยอินโฟกราฟกมักจะ

ใชรูปภาพในการสื่อความหมายแทนการบรรยายขอมูลดวยตัวอักษร เพ่ือใหเนื้อหาหรือขอมูลที่ตองการ                        

นําเสนอสามารถอานและเขาใจไดงาย ในการสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลที่ตองการนําเสนอ                             

รูปแบบการนําเสนอและการออกแบบ เปนการส่ือสารในการนําเสนอขอมูลยุคดิจิทัลคอนเทนตที่ตองการ                 

เขาถึงกลุมเปาหมายใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว ในการถายทอดเร่ืองราวโดยการเปล่ียนตัวอักษรใหกลายเปน

ภาพท่ีเขาใจไดงายและนาสนใจมากข้ึน เปนเร่ืองราวทําใหผูนําเสนอผลงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค ทันสมัย ใหความรู และความบันเทิง การสรางอินโฟกราฟกหรือ                  

เพือ่ใชในการออกแบบชิน้งานมคีวามสะดวกและสวยงามนาํมาเสนอเปนแผนภาพตามสือ่ส่ิงพิมพ สือ่โฆษณา 

สือ่อนิเทอรเนต็และสือ่มลัตมิเีดีย จดัวาเปนเครือ่งมอืทีน่าํเสนอขอมูลยคุดจิทิลัคอนเทนตในการสือ่สารตอผูรบั

ฟงไดทุกเพศทุกวัย ที่มีประสิทธิภาพในดานการดึงดูดความสนใจและการจดจํา สามารถชวยสื่อสารอธิบาย

สรางความเขาใจและการจดจําเนื้อหาสําคัญที่นําเสนอไดดี  การใชอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนอขอมูล                     

ดวยโปรแกรม Piktochart เปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูที่สนใจดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยูบนเว็บไซต 

เปนการใชงานแบบออนไลน ขอดีของโปรแกรม Piktochart มีลักษณะการใชงานที่งายและสะดวก ไมตอง                  

ตดิตัง้โปรแกรม โดยใชงานไดทกุทีท่กุเวลาผานบนเว็บไซต ซึง่จะชวยใหการนาํเสนอขอมลูตาง ๆ  มคีวามเขาใจ

และเขาถึงขอมูลไดงายดวยวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค
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