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บทคัดยอ
การใชอินโฟกราฟกในการสรางขอมูลเพื่อการนําเสนองาน เปนสื่อการนําเสนอขอมูลหรือผลงาน
เปรียบเสมือนสะพานการเชือ่ มโยงเนือ้ หาของผูบ รรยายไปยังผูฟ ง หรือผูช ม ขอมูลดิจทิ ลั คอนเทนตจงึ มีบทบาท
สําคัญอยางมาก ขอมูลที่ดีจะชวยใหการถายทอดเนื้อหาสาระรับรูไดงายยิ่งขึ้น ทําใหผูฟงและผูชมสามารถ
รับรูและจดจําเนื้อหาสาระไดนาน อีกทั้งยังเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น การใชอินโฟกราฟกเปนเครื่องมือ
ในการชวยสือ่ สารการนําเสนอขอมูลดิจทิ ลั คอนเทนตเพือ่ เสนอขอมูล ความรู ความคิดเห็น หรือความตองการ
ไปสูผ ชู มและผูฟ ง โดยใชเทคนิคหรือวิธกี ารนําเสนอรูปแบบแผนภูมิ หรือรูปภาพ อันจะเปนการดึงดูความสนใจ
ในการนําเสนอขอมูลไดเปนผลสําเร็จตามจุดมุง หมายของการนําเสนอ การใชโปรแกรม Piktochart ซึง่ จะเปน
ตัวชวยในการสรางสรรคงานนําเสนอขอมูลดิจิทัลคอนเทนต ในดานการออกแบบชิ้นงานใหงายยิ่งขึ้น
ทําใหสะดวกตอการใชงานและการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถบันทึกชิ้นงานในรูปแบบของ
ไฟลภาพเพื่อสามารถเผยแพรชิ้นงานใหกับคนอื่น ๆ หรือแบงปนสูสาธารณะผานเว็บไซตได โปรแกรม
Piktochart จึงเปนเครือ่ งมืออีกทางเลือกทีน่ า สนใจในการนํามาใชสรางงานอินโฟกราฟกและการนําเสนองาน
เนื่องจากโปรแกรม Piktochart ไมเสียคาใชจายในการใชงาน สามารถเขาใชงานไดทุกที่ทุกเวลาไมตอง
เสียเวลาในการลงโปรแกรมใชงาน ซึ่งสามารถเขาใชงานจากเว็บไซต http://www.piktochart.com และ
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เปนโปรแกรมที่ไดรับการยอมรับการเปนเครื่องมือในสรางอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนองาน 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
ทักษะในการนําเสนอก็เปนสวนสําคัญอยางยิง่ การนําเสนอแบบเดิมทีเ่ ปนรายงานดวยโปรแกรมพาวเวอรพอ ยท
(PowerPoint) แสดงขอมูลในตาราง กราฟเสน กราฟแทง สีสันสดใสในแบบเดิม ๆ หากขอมูลเปนประโยชน
แตไมมีความนาสนใจดึงดูดใหอานแลวนั้น ก็ยังคงไมไดรับความสนใจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร
ที่หางาย รวดเร็วและทุกคนเขาถึงไดเปนอยางดีตลอดเวลา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับการเรียนรู
กับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถรับและแบงปนขอมูลใหกับผูอื่นไดสะดวกมีมากมายหลากหลายชองทาง
การเผยแพรขอมูลบนอินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล จึงเปนเครื่องมือยุคใหมในการเผยแพรขอมูล
บนโลกเครือขายสังคม (Social Network) สวนในดานของเนื้อหาขอมูลดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content)
แสดงเนื้อหาสารสนเทศที่อยูในรูปแบบดิจิทัล ไดเขามามีบทบาทของการประยุกตใชเปนสื่อในการนําเสนอ
ขอมูลตาง ๆ การใชภาพมาแทนตัวหนังสือหรือตัวเลขมากมายนั้น ทําใหสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ
ในการลําดับความสําคัญของทิศทางในแตละสิ่งและที่สําคัญคือ สามารถมองไดเห็นถึงภาพรวมที่จะชวย
ใหการมองนัน้ สรางการจดจําทีด่ ไี ด เพราะภาพจะชวยสรางความประทับใจใหกบั ผูท มี่ องเห็นได ไมวา จะดวย
เรื่องของการใชสีสันเขามามีสวนชวยใหในการจดจําไดดียิ่งขึ้น
Office of The National Economic and Social Development Board (2002a) ไดใหคาํ นิยามดิจทิ ลั
คอนเทนต คือ การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะเนื้อหาตาง 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
การวาดภาพระบายสีภายในถํ้าที่อยูอาศัยหรือบนหิน ดวยการวาดภาพผานบนผนังซึ่งการวาดสัญลักษณ
เพื่อแทนสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ไดพบเจออีกทั้งยังพยายามอธิบายถายทอดเรื่องราวจํานวนของสิ่งตาง ๆ นั้นดวย
อินโฟกราฟกจัดไดวาเปนตัวชวยในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงสรางสรรคที่ทําใหเรียนรูเขาใจ
ไดงา ยยิง่ ขึน้ มีรปู แบบทีท่ นั สมัยและดึงดูดความสนใจ โดยการสรุปขอมูลทีเ่ ปนรูปภาพหรือไอคอนกราฟกตาง ๆ
สรางความสนใจไดดีกวาการจดจําเรื่องราวจากการอานที่เปนตัวหนังสือธรรมดา จึงมีการผสมผสานนํา
ดิจิทัลคอนเทนต คือ สารสนเทศ (Information) มาผานกระบวนการประมวลผลซึ่งแสดงผลรูปแบบ
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เป น ดิ จิ ทั ล โดยอาศั ย การสื่ อ หรื อ การแสดงเนื้ อ หาผ า นทางอุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล ต า ง ๆ เช น คอมพิ ว เตอร
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 การประชาสั ม พั น ธ ห รื อ แม แ ต ก ารรณรงค เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ นํ า ไปสู 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตน
การนําเสนออินโฟกราฟกที่สรุปเรื่องราวที่ซับซอนใหเขาใจไดงาย มีกราฟกสวยสะดุดตานาสนใจ
ซึ่งมักจะเผยแพรขอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟกในสื่อตาง ๆ โดยการสงตอบนทางสื่อสังคม เชน ไลน (Line)
เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร (Twitter) เปนตน ที่ไมมีการเสียคาใชจาย
ในการเผยแพร (Sriphaisal, 2016) การนําสื่ออินโฟกราฟกที่กําลังไดรับความนิยมมานําเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟกที่เขาใจไดงายและการเขาถึงขอมูลในเวลาอันรวดเร็วได ชวยลดเวลาในการรับรู การเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

องคประกอบของอินโฟกราฟก
การใชภาพแสดงขอมูลเพื่อใหเนื้อหาขอมูลที่ตองการนําเสนอขอมูลชวยเพิ่มความสนใจและ
ลดระยะเวลาในการทําความเขาใจเนือ้ หาไดงา ย ซึง่ การสรางอินโฟกราฟกเปนศาสตรและศิลปแหงการสือ่ สาร
Spyre Studios (2012) ไดจําแนกองคประกอบของอินโฟกราฟกซึ่งมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. สิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Visual) Smiciklas (2012) กลาววาการมองเห็นรูปภาพไดรับ
การประมวลผลเร็วกวาขอความ เพราะรอยละ 50 ของสมองมนุษยประมวลผลจากการมองเห็นดวยรูปภาพ
ซึ่งนักวิทยาศาสตรคนพบวา มนุษยสามารถจดจําสิ่งที่มองเห็นไดถึงรอยละ 83 แตสามารถจดจําสิ่งที่อาน
ไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น ซึ่ง Krauss (2012) กลาววาโดยปกติสมองของมนุษยมีการรับรูขอมูลผาน
ประสาทสัมผัสและตัวรับประสาทสัมผัสในรางกายรอยละ 70 อยูที่ดวงตา นอกจากนี้ McCandless (2010)
กลาววามนุษยรับขอมูลนําเขาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยาง ไดแก การมองเห็น การสัมผัส การไดฟง
การไดกลิน่ และการไดลมิ้ รส แตมนุษยสามารถรับรูข อ มูลและเขาใจความหมายไดมากทีส่ ดุ ดวยการมองเห็น
จากประสาทสัมผัสทั้งหมด และ Viegas & Wattenberg (2011) ไดแนะนําวาการนําเสนอขอมูลเปนภาพที่ดี
ควรสื่อสารชัดเจนและจะไดรับความสนใจจากผูอาน ซึ่งสามารถกระตุนการมีสวนรวมดวย จึงทําให
อินโฟกราฟกมีอทิ ธิพลตอการมองเห็นเนือ่ งจากเปนองคประกอบหลักของสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการมองเห็นเพือ่ ใหเกิด
การรับรูจากการสื่อสาร
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2. เนือ้ หา (Content) ขอมูลทีจ่ ะนําเสนอตองประกอบไปดวยขอเท็จจริงตาง ๆ ทีผ่ า นการประมวลผล
และนําตัวเลขสถิติมาใชประกอบภาพเพื่ออธิบายอีกทั้งยังสรางความเขาใจในภาพที่นําเสนอ อาจมีตัวอยาง
ขอมูลเพิม่ เติมในรูปแบบภาพกราฟกทีเ่ ปนสัญลักษณหรือของรูปแบบไอคอน ซึง่ Nonchanok (2016) ไดกลาว
วาขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญของอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลโดยใชตัวหนังสืออยางเดียว
จะเปนการนําเสนอทีไ่ มใชอนิ โฟกราฟกจึงไดมกี ารนําภาพกราฟกเขามาประกอบในการนําเสนอขอมูลซึง่ ไดมี
อยูหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพไอคอน ภาพการตูน กราฟ ไดอะแกรม แผนที่ เปนตน
3. ความรู (Knowledge) ซึง่ ตองทําความเขาใจกับขอมูลอยางลึกซึง้ ทีจ่ ะตองนําขอมูลมาใสเนือ้ หา
และภาพตาง ๆ นัน้ โดยนําไปปรากฏอยูใ นรูปแบบอินโฟกราฟกหรือเปนเพียงบางสวนก็ได แตเกิดจากการคิด
วิเคราะหเพื่อนําสาระสําคัญมานําเสนอดวยองคความรูที่ไดรับจากการดูภาพหรืออานขอความนั้นเอง

ประเภทของอินโฟกราฟก
Poosumas (2017) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟกซึ่งมี 2 สวนคือ อินโฟกราฟกที่เนนดาน
ผลสํารวจหรืองานวิจัย (Explorative) จะใหความสําคัญดานขอมูลและตัวเลขลักษณะการออกแบบ
จะเรียบงายและเนนดานการถายทอดขอมูล (Narrative) จะใหความสําคัญดานขอมูลแตจะเนนการสราง
ความเขาใจ ดึงดูดความสนใจและความสวยงามดวย Nakwatchara (2009) กลาววาประเภทของอินโฟกราฟก
แบงออกได 4 ประเภท ดังนี้

ภาพที่ 1: ประเภทของอินโฟกราฟก
ทีม่ า: Infographic (2018), Rider (2013), Ryu (n.d.) & Department of Highways (2017)
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1. อินโฟกราฟกสําหรับงานสถิติ (Statistical Based Information Graphics) ประกอบดวยแผนผัง
แผนภูมิ กราฟ ตาราง แผนที่ ลําดับรายการ แผนภูมิแทงแนวตั้ง แผนภูมิแทงแนวนอน แผนภูมิวงกลม
นิยมนํามาใชสาํ หรับขอมูลตัวเลขทีม่ จี าํ นวนมาก Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาการแบงประเภท
อินโฟกราฟกตามการแสดงผลของขอมูลทีอ่ ยูใ นลักษณะการนําเสนอทางสถิตทิ มี่ องเห็นได (Visual Statistics)
2. อินโฟกราฟกเพือ่ บอกการเปลีย่ นแปลงในแตละชวงเวลา (Timeline Based Information
Graphics) การใชกราฟกทีม่ ลี กั ษณะเปนเสนเพือ่ บอกเหตุการณในแตละชวงเวลา (Timeline) นําเสนอขอมูล
เกีย่ วกับเหตุการณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละชวงเวลาทีด่ าํ เนินไป นําเสนอโดยเรียงลําดับไปเรือ่ ย ๆ ทําใหผชู มเขาใจ
ความเชื่อมโยงกันของขอมูล Nonchanok (2016) กลาวไววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลตามลําดับเวลาเปน
อินโฟกราฟกที่แสดงขอมูลตามลําดับวัน เวลาหรือไทมไลนสวนใหญใชแสดงพัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมักมีตวั เลขแสดงลําดับเวลากํากับอยู เชน ป ค.ศ. เปนตน
3. อินโฟกราฟกเพือ่ บอกขัน้ ตอนการทํางานหรือกระบวนการทํางาน (Process Based Information
Graphics) นิยมใชสาํ หรับงานภายในออฟฟศหรือโรงงาน การใชภาพทีส่ มั พันธกบั ขอมูลเปนการทําใหขนั้ ตอน
ทีม่ คี วามเปนเฉพาะกิจสามารถเขาใจไดงา ยขึน้ ซึง่ Finke, Manger & Fichter (2012) กลาววาอินโฟกราฟก
ตามลักษณะการนําเสนอขอมูลทีอ่ ยูใ นลักษณะการนําเสนอหลักการ (Representations of Principles)
4. อินโฟกราฟกแบบภูมศิ าสตร (Location or Geography Information Graphics) ซึง่ มีการใช
งานเปนรูปกันมาก เชน แผนทีใ่ นโรงเรียน แผนทีใ่ นเมือง แผนทีป่ ระเทศ ประกอบไปดวย รูปสัญลักษณ แผนภาพ
หรือไดอะแกรม (Diagram) กราฟ ตาราง ลูกศร ภาพ สัญลักษณหรือไอคอน (Icon) ทีแ่ สดงหัวขอหลัก (Bullet)
Nonchanok (2016) กลาววาอินโฟกราฟกแสดงขอมูลเชิงภูมศิ าสตรเปนอินโฟกราฟกทีแ่ สดงขอมูลอยางใด
อยางหนึง่ โดยอิงกับสภาพภูมศิ าสตรหรือพืน้ ทีต่ า ง ๆ

การประยุกตใชอนิ โฟกราฟกในการนําเสนอ
การประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอ พบวามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย
ทีม่ ตี อ การสือ่ สาร การศึกษานีท้ าํ การศึกษาคนทีม่ บี ญ
ั ชีในเครือขายสังคม โดยจะไดรบั แบบสอบถามหลังจาก
สือ่ ทัง้ 3 รูปแบบ คือ สือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลลวน สือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลทีป่ ระกอบดวยรูปภาพในแบบอินโฟกราฟก
รอยละ 30-60 และสือ่ ทีน่ าํ เสนอขอมูลทีป่ ระกอบดวยรูปภาพในแบบอินโฟกราฟกมากกวา รอยละ 60 ผูเ ขารวม
การวิจัยจะตองตอบคําถามในเรื่องของความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและความเขาใจสื่อ
ผลการศึกษาพบวา ดานของการนําเสนอขอมูลดวยอินโฟกราฟกทั้งสองแบบมากกวาการใชเพียงขอความ
อยางเดียวและการนําเสนอขอมูลที่ประกอบดวยรูปภาพรอยละ 30-60 เปนการนําเสนอขอมูลที่ดีที่สุด
(Intaratayvee, 2013) อีกทัง้ Polman & Gebre (2015 as cited in Chongpornchai, Tanyasaensook &
Sratthaphut, 2016) ไดทาํ การศึกษาการประยุกตอนิ โฟกราฟกในการเรียนวิทยาศาสตร พบวา เมือ่ สอบถามถึง
ความรูสึกตอชิ้นงานอินโฟกราฟก ผูชมชื่นชอบชิ้นงานอินโฟกราฟก เนื่องจากทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น
และเปนการสรุปความคิดของผูบ รรยายออกมาเปนภาพ นอกจากนัน้ ยังสามารถทําใหผชู มใหความสนใจมากกวา
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การใชเพียงตัวอักษรในการอธิบาย จากการประยุกตใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอสามารถสรุปไดวา
ผูช มไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการนําเสนอขอมูลขาวสารผานอินโฟกราฟก สามารถชวยสรางความนาสนใจ
และงายตอการเขาใจใหกับผูอาน ทําใหจดนําเนื้อหาไดดีกวาการใชตัวอักษรอยางเดียวในการสื่อสารขอมูล
อีกทัง้ เปนวิธกี ารนําเสนอขอมูลยุคดิจทิ ลั คอนเทนตแบบอินโฟกราฟกในลักษณะเชิงสรางสรรค ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ
และสือ่ ดิจทิ ลั ตาง ๆ และเพิม่ ประสิทธิภาพเทคนิคการนําเสนอดวยอินโฟกราฟกในการประยุกตใชในงานตาง ๆ
โดยสอดคลองกับ Weger (2014 as cited in Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016)
การพัฒนาดานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา มีการแสดงขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับอินโฟกราฟก เนือ่ งจากอินโฟกราฟก
สามารถเลาเรือ่ งราวและเพิม่ ความตัง้ ใจใหผรู บั สาร ปรับเปลีย่ นทัศนคติ และหลีกเลีย่ งปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรค
หรือทําใหสขุ ภาพแยลง ตัวอยางเชน การใชสอื่ อินโฟกราฟกเพือ่ ชวยในการเลิกสูบบุหรี่ จากการแสดงผลเสีย
และโรคทีต่ ามมา หลังจากสูบบุหรี่ โดยเรือ่ งราวทีน่ าํ มาแสดงในสือ่ จะตองถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดี
มีการนําใจความสําคัญของเรื่องมาสรุป มีการผสมการออกแบบที่สะดุดตา มีการใสเอกสารอางอิงหรือสถิติ
เพือ่ ความนาเชือ่ ถือ เพือ่ ใหไดอนิ โฟกราฟกทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีผลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: สือ่ อินโฟกราฟกนําเสนอเพือ่ ชวยเลิกบุหรี่
ทีม่ า: Weger (2014)
การประยุกตใชอินโฟกราฟกในงานตาง ๆ นั้นมีอยูมากมาย เพราะดวยแผนภาพนี้ สามารถทําให
สามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมาก ๆ ดวยแผนภาพภาพเดียวเทานั้น มีผลตอการรับรูของมนุษยขอมูล
ที่รับรูจดจําไดเร็ว คือ ขอมูลที่เปนรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟกตาง ๆ มีความสนใจไดดีกวา
จดจําเรื่องราวจากการอานและการตอบสนองตอขอมูลที่เปนรูปภาพมากวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือธรรมดา
วิธกี ารนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค โดยรูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟกตามวัตถุประสงคในการใชงาน
ได ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: การนําเสนออินโฟกราฟกในการนําเสนอ
ที่มา: Rider (2013)

ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก
การนําเสนอขอมูลเพียงตัวหนังสือจํานวนมากสวนใหญจะทําใหไมนาสนใจหรือเขาใจไดยาก
การแปลงขอมูลทีซ่ บั ซอนใหเปนภาพกราฟกจึงเปนวิธที สี่ อื่ สารอธิบายขอมูลทีซ่ บั ซอนใหเขาใจไดงา ย สวยงาม
และมีประโยชนตอการนําเสนอที่ดี Smith (2012 as cited in Tepsana, n.d) เสนอขั้นตอนการจัดทํา
อินโฟกราฟก ดังนี้

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการจัดทําอินโฟกราฟก
ที่มา: ดัดแปลงจาก Anna (2015)
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1. การรวบรวมขอมูล (Gathering Data) คือ การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง
และหลากหลายรูปแบบเพือ่ ใหเขาใจถึงภาพรวมของเรือ่ งราวนัน้ ๆ ทัง้ หมด ขอมูลมี 3 ระดับ คือ ขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลตติยภูมิ (Tertiary Data) (Tepsana, 2017)
2. การอานขอมูลทั้งหมด (Reading Everything) ควรอานขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวม
เพื่อสรุปประเด็นสําคัญที่เปนสาระสําคัญของเรื่องราวที่เกี่ยวของ มีการคิดชื่อเรื่อง การนําประเด็นสําคัญของ
ขอมูลมาแสดง ซึ่งจะตองมีการคัดเลือกขอมูลที่ตองอาศัยทักษะจากผูเชี่ยวชาญ จะสามารถชวยใหมองเห็น
ภาพรวมของประเด็นสําคัญเพื่อที่จะไดนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Beegel, 2014)
3. การคนหาวิธกี ารเลาเรือ่ ง (Finding the Narrative) การคนหาวิธดี ว ยการเลาเรือ่ ง การบรรยาย
หรือการนําเสนอขอมูลทีต่ อ งการสือ่ สาร สามารถชวยขยายความขอมูลทีซ่ บั ซอน อธิบายกระบวนการนําเสนอ
แสดงแนวโนมหรือสนับสนุนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการหาวิธีการเลาเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจจะตอง
มีการใสใจกับเนื้อหาที่สําคัญจะชวยใหการนําเสนอขอมูลนั้นมีคุณคาตอการนําเสนอขอมูลได
4. การระบุปญ
 หาและความตองการ (Identifying Problems) การระบุปญ
 หาควรมีการอภิปราย
หาขอสรุปเพื่อใหไดขอเท็จจริง ปรับปรุงขอมูลและเรื่องราวใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่ตองการ
นําเสนอโดยการทบทวนหลาย ๆ ครั้ง สรางความโดดเดนใหกับสิ่งที่ตองการจะถายทอดดวยการเลาเรื่อง
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
เชื่อมโยงขอมูลแตละสวนเขาดวยกันอธิบายดวยการวาดแผนที่ความคิดเปน (Mind Mapping) (Tepsana,
2017)
5. การจัดลําดับโครงสรางขอมูล (Creating a Hierarchy) การจัดลําดับของขอมูลเปนที่นิยม
ในการสรุปขอมูล เปนการนํามาจัดวางลําดับการนําเสนอใหมองเห็นภาพรวมตัง้ แตตน จนจบ ดวยการรางโครง
ของอินโฟกราฟกหรือทําเปนแผนงานโครงรางขึน้ มา (Wireframe) เปนการระบุตาํ แหนงทีต่ งั้ ขององคประกอบ
ตาง ๆ บนพื้นที่อินโฟกราฟก การลําดับเรื่องราวรวมถึงกําหนดการใชรูปเพื่อใหเห็นภาพรวมของอินโฟกราฟก
และชวยใหการออกแบบเขาใจตรงกัน ไมตอ งเสียเวลาในการเขาใจกอนเริม่ ดําเนินการจริง (Tepsana, 2017)
6. การออกแบบโครงสรางขอมูล (Building a Wireframe) การออกแบบโครงสรางขอมูลทัง้ หมด
ควรทําความเขาใจกับภาพหรือกราฟกที่เปนตัวแทนของขอมูลสําคัญที่จัดไวเปนลําดับ เพื่อนําเสนอขอมูล
และภาพที่สําคัญจะสื่อความหมายประกอบตามลําดับขั้นตอนที่วางไวซึ่ง Best (2016) กลาววาขอควรระวัง
ในขัน้ ตอนการจัดการขอมูลและการออกแบบใหงา ยตอความเขาใจตองสรุปขอมูลทีม่ ปี ระโยชนจะทําใหเขาใจงาย
และดึงดูดใจ หากขอมูลนัน้ ไมมกี ารวิเคราะหสรุปขอมูลจะทําใหผอู า นเกิดความสับสนเพิม่ ขึน้ ในอินโฟกราฟก
แทน Paphatsurichote & Pluemsamrungit (2015) ยังไดกลาววาการออกแบบที่ดีจะทําใหอินโฟกราฟก
เปนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ชวยเขาใจไดงาย
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7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟก (Choosing a Format) การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกนั้น
มีหลากหลายซึง่ อาจกําหนดเปนภาพกราฟก แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ไดอะแกรม ผังงานเพือ่ อธิบายกระบวนการ
ทํางานที่มาประกอบในการเลาเรื่องหรืออาจใชตัวเลขนําเสนอขอมูล แตตองเลือกใหเหมาะสมกับขอมูล
ทีม่ อี ยู การเลือกใชสเี พือ่ การสือ่ สารทีเ่ หมาะสมจะสรางอารมณและความรูส กึ รวมของผูฟ ง นัน้ ดวย นอกจากนี้
หลักการออกแบบหรือการจัดรูปแบบเปนองคประกอบหนึง่ ของการสรางสรรคอนิ โฟกราฟกสําหรับการสือ่ สาร
ที่ถูกตองตามหลักการที่ดี ทั้งนี้รูปแบบในการนําเสนอแบบอินโฟกราฟกจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารได
ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาประกอบดวยทั้งนี้ Udomlappaisan (2016) ไดกลาววาลักษณะและการทําหนาที่
ของอินโฟกราฟกในหนังสือพิมพคุณภาพยังทําหนาที่ใหขอมูลในลักษณะของแผนภาพ แผนภูมิแทง
แผนภูมิวงกลมและเสน ตามลักษณะของขอมูล ในการทําหนาที่ใหขอมูลเชิงภาพ อัตตภาษาศาสตร
การสรางความโนมนาวใจ ผานการออกแบบองคประกอบของกายภาพศาสตรอินโฟกราฟกหนังสือพิมพ
ไดแก สวนพาดหัว บอกประเด็นการนําเสนอหรือสรุปภาพรวมเนื้อหาที่นําเสนอ แหลงที่มาและแสดงที่มา
บงบอกความนาเชื่อถือของขอมูลดวยอินโฟกราฟกสําหรับหนังสือพิมพมุงการเสริมและอธิบายประเด็นขาว
และขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ขาว
8. การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ (Determining a Visual Approach) การเลือกใชภาพและ
หัวขอใหสอดคลองกันนั้นมีหลายวิธีและทําใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น Hildon, Allwood & Black (2012)
กลาววารูปภาพที่จะนํามาแสดงในเนื้อหาอินโฟกราฟกจําเปนตองเปนรูปภาพที่ทุกคนเขาใจไดในครั้งแรก
ที่มองเห็น เปนภาพที่มีความหมายในตัวเอง ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ อาจตางชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม
เมื่อมองเห็นก็สามารถที่จะเขาใจขอมูลที่ตองการสื่อไปในทิศทางเดียวกันได นอกจากนั้นรูปภาพที่ใชควรจะ
เปนรูปภาพที่เรียบงาย ดูแลวสบายตา เพื่อใหผูชมไมสับสนและสามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว
รูปภาพที่นิยมนํามาสรางอินโฟกราฟก คือ สัญลักษณภาพ (Pictogram) และแผนภาพ แผนผัง ตารางและ
กราฟ เปนตน ควรผสมผสานการใชภาพในการออกแบบเนื้อหา
9. การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช (Refinement and Testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟก
เสร็จแลวเพือ่ ใหแนใจวาผลงานนัน้ มีคณ
ุ ภาพตรงกับเปาหมาย โดยจะทดลองใหกลุม ตัวอยางใชอนิ โฟกราฟก
แลวก็ทาํ การตรวจสอบขอมูลและภาพไดทาํ หนาทีถ่ า ยทอดเรือ่ งราวตรงตามวัตถุประสงคทตี่ อ งการหรือไมจน
กระทั่ ง ได ข  อ สรุ ป ในการตรวจสอบความเข า ใจก อ นนํ า ไปใช จ ริ ง แล ว จึ ง นํ า เสนอเผยแพร สู  ส าธารณะ
อีกทั้ง Soares (2013) ไดทําการศึกษานําสัญลักษณภาพจํานวน 15 ชิ้นไปทดสอบในคนไขจํานวน 751 คน
ในหนวยงานทีเ่ กีย่ วกับยาในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสัญลักษณภาพนีจ้ ะเกีย่ วของกับวิธกี ารใชยา
เชน การรับประทานยาสองครั้งตอวัน หรือหามรับประทานยาพรอมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา ผูเขารับ
การประเมินไมไดเขาใจสัญลักษณภาพตามที่ผูประเมินตองการทุกคน ซึ่งจํานวนผูที่ไมเขาใจนั้นมีมากกวา
รอยละ 30 นอกจากนัน้ ยังพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธในวิธกี ารใชยาทีผ่ ปู ว ยใชในชีวติ ประจําวันอยูแ ลว
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และอายุกบั ความเขาใจในสัญลักษณภาพ ดังนัน้ จากการศึกษานีจ้ งึ แนะนําหากจะใชสญ
ั ลักษณภาพควรตรวจ
สอบความเขาใจของผูปวยกอนผูปวยนําไปใช นอกจากนี้ Yin et al. (2008) ไดศึกษาการใชสัญลักษณ
ภาพเพือ่ ลดความผิดพลาดในการใหยานํา้ ในเด็กโดยผูด แู ล ผลการศึกษาพบวา การนําสัญลักษณภาพเขามา
มีสวนรวมในการใหคําปรึกษามีขอดีกวาการใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียวในเรื่องของความผิดพลาด
ดานขนาดยารอยละ 54 และรอยละ 47.8 และความสมํ่าเสมอในการใชยารอยละ 38 และรอยละ 9.3
10. การแบงปนความรูใ นอินเทอรเน็ต (Releasing it into the World) การนําอินโฟกราฟกไปใชจริง
โดยสวนใหญเผยแพรแบงปนความรูบนอินเทอรเน็ตสูกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย
เปนการทดสอบผลงานขอมูลที่มีลักษณะที่นาสนใจจะถูกอานโดยบุคคลทั่วไปเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
การวิพากษวิจารณจากอินเทอรเน็ตอันจะนําไปสูการปรับปรุงและคนพบวิธีการนําเสนอขอมูลวิธีใหมได
ขอคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดทําอินโฟกราฟกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในครั้งตอไป

แนะนําเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก
เครือ่ งมือทีใ่ ชจดั ทําสือ่ อินโฟกราฟก คือ เครือ่ งมือในการพัฒนารูปภาพ ซึง่ ในปจจุบนั อาจแบงไดเปน
2 ประเภท ซอฟต แ วร ที่ ติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งมื อ สร า งอิ น โฟกราฟ ก บนเว็ บ ไซต
(Chongporncha, Tanyasaensook & Sratthaphut, 2016) Nonchanok (2016) กลาววาการใชโปรแกรม
ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ล ว นั้ น ยั ง มี อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการทํ า อิ น โฟกราฟ ก ผ า นบนเว็ บ ไซต ที่ ช  ว ย
ในการสรางสรรคงานอินโฟกราฟกที่ไดรับความนิยม เปนเว็บไซตที่ใหบริการออกแบบอินโฟกราฟกออนไลน
ในโปรแกรม Piktochart สามารถชวยออกแบบในดานการนําเสนอ (Presentation) รายงานตาง ๆ (Report)
โปสเตอร (Poster) เปนตน (Qualey, 2014) ปจจุบันมีเครื่องมือที่ชวยสรางอินโฟกราฟกบนเว็บไซตมากมาย
ใหเลือกใชงานมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียคาบริการ ซึ่งแตละโปรแกรมจะมีลักษณะเดน ลูกเลนความสวยงาม
ของแบบ (Template) สําเร็จรูปที่สามารถเลือกใชงานไดแตกตางกันไป รวมถึงลักษณะการใชงานเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่มีความยากงายแตกตางกันไปอีกดวย
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ตารางที่ 1
ลักษณะเดนและขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการสรางอินโฟกราฟก
Á¦ºÉ °¤º°
¨´¬³Án 
Ã¦Â¦¤ - ¦¼Â ° Theme nµ Ç ÂnÁ}®¤ª®¤¼n
Piktochart Â¨³ª¥µ¤
- Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
- Äoµnµ¥Å¤nÎµÁ}o°¤¸¡ºÊµµ¦Äoµ
Ã¦Â¦¤¦µ¢dnµ Ç
- ¦°¦´µ¦¡·¤¡r o°ªµ¤£µ¬µÅ¥
- µ¤µ¦µªrÃ®¨Å¢¨r¨Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r
- µ¤µ¦Ân{ o°¤¼¨nµÁ¦º° nµ¥´°¤°°Å¨r
- µ¤µ¦¦´Á¨¸É¥Ã¦¦nµ °¸Â¨³Â°´¬¦Åo
Ã¦Â¦¤ - Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
Easelly
- µ¤µ¦Á oµÄoµÃ¥¨³Á¸¥®¦º°Å¤n¨³Á¸¥
- ¦¼Â ° Theme Â¨³´ª°´¬¦nµ Ç
¤¸Ä®oÁ¨º°Äoµ®¨µ®¨µ¥
- nµ¦·µ¦¼
Ã¦Â¦¤ - Á®¤µ³Îµ®¦´µ¦°°ÂÂ£µ¡Å°³Â¦¤
Cacoo
(Diagram) nµ Ç ¨oµ¥ Ç ´Ã¦Â¦¤ Visio
- Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
- µ¦ÄoµÂnÁ}®¤ª®¤¼nÂn¨³¦³Á£
- µ¤µ¦»¥ÂnµÃ¦Â¦¤°°Å¨rÄ ³¸É
Äoµ¡¦o°¤ Ç ´
- µ¤µ¦Ân{ o°¤¼¨nµ Google Drive
Ã¦Â¦¤ - Á}Ã¦Â¦¤°°Å¨rµ¤µ¦ÄoµÅo»¸É »Áª¨µ
Infogram - Á}Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÁoµ¦¦oµ¦µ¢ Â£¼¤·Â¨³
Â¸É¨°·Ã¢¦µ¢dÂ¨³Äoµnµ¥
- Îµ o°¤¼¨µÅ¢¨r ° Excel ¤µ¦oµ¦µ¢
Ã¦Â¦¤Åo
ที่มา: ปรับปรุงจาก Craig (n.d)

o °Îµ´
- ¦¼Â ° Theme
Â¨³ Icons nµ Ç ¤¸Îµ´
- ®µo°µ¦¦¼ÂTheme
Â¨³ Icons nµ Ç ®¦º°o°µ¦
Export Á}Â£µ¡¸É¤¸
ªµ¤¨³Á°¸¥¼Â¨³o°µ¦
°´Ã®¨Å¢¨rÂ£µ¡Á¥°³
³o°Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn
$12.50 -$29 n°Áº°
- ®µo°µ¦Äo¦·µ¦Á¡·É¤Á·¤
³o°Á¸¥nµÄonµ¥ $4 n°Áº°
- Á¦ºÉ°¤º°nµ Ç
¥µn°µ¦Äoµ
- Îµ´µ¦Äoµ 25 Ân
n°1 Ã¢¨Á°¦r
- Å¤nµ¤µ¦ÂoÅ µ¦´µ¦¼oÄo
Â¨³¼o¼Â¨¦³
- ®µo°µ¦Äo¦·µ¦Á¡·É¤Á·¤
³o°Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn
– $15 n°Áº°Â¨³ $600 n°e
- Á¤ºÉ°o°µ¦µªrÃ®¨¦¼³o°
Á¸¥nµÄonµ¥´ÊÂn $19 – $67
n°Áº°
- £µ¡ Graphic Â¨³ Icon ¤¸Ä®o
Äoµo°¥o°Ã®¨Á¡·É¤Á·¤
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การใชโปรแกรม Piktochart
การนําโปรแกรม Piktochart มาเปนเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบชิ้นงานในการประยุกตใช
อินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูลดิจิทัล ทําใหเนื้อหาที่นําเสนอดวยภาพ มีความนาสนใจและเขาใจงาย
นําไปสูร ปู แบบของออนไลน จึงเปนการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ชัดเจนในเรือ่ งการมองเห็นขอมูลดวยการคิดเปนภาพ
(Visual Thinking) โปรแกรม Piktochart ที่เปนโปรแกรมสําหรับไวสรางอินโฟกราฟก โดยใชงานผานบน
เว็บไซตดวยการสมัครสมาชิกในการเขาใชงาน ในการใชงานทําดวยการลงชื่อและรหัสผานหรือจะสมัคร
ผานบนเฟซบุก ภายในโปรแกรมจะมีเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบชิ้นงานที่มีแบบ (Template) สําเร็จรูป
ขอดีของโปรแกรม คือ ไมเสียคาใชจายในการใชงานเว็บไซต โปรแกรมนี้มีลูกเลนดี ๆ หลายอยางและ
มีความยืดหยุนและใชงานสะดวก สามารถเผยแพรชิ้นงานผานเครือขายสังคมได สวนขอเสีย คือ มีปญหาใน
การใสฟอนต ภาษาไทย สวนแบบ (Template) สวย ๆ มีใหเลือกแบบจํากัดหากตองการแบบ (Template)
เพิ่มเติมตองดาวนโหลด (Download) ดวยการเสียเงิน เมื่อตองการนําชิ้นงานไปใชจะไดนามสกุล .PNG
และ .JPEG เทานั้น (Kaunhavech & Kosainate, 2015) อาจกลาวไดวาโปรแกรม Piktochart สามารถ
นํามาใชกับอินโฟกราฟก ซึ่งนิยมนําไปประยุกตใชงานในการนําเสนอขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจไมตองใช
เวลามากและชวยจดจําสิ่งที่นําเสนอไดงายกวาการสื่อสารดวยขอความเพียงอยางเดียว โดยการใชรูปภาพ
และกราฟนําเสนอเพื่อสื่อความหมายแทนการเขียนบรรยายและขอมูลตัวเลขมากขึ้น การทําใหขอมูล
เชิงปริมาณดูนาสนใจ ดึงดูดความสนใจไดดีและมองเห็นภาพรวมไดชัดเจน จึงทําใหการนําเสนอที่
อยูใ นรูปแบบอินโฟกราฟกทีเ่ ปนการสรุปยอกระบวนการดําเนินการหรือผลการดําเนินการทีเ่ ขาใจงายเปนอยางดี
การทําความเขาใจในสวนขององคประกอบ ประเภทของอินโฟกราฟก การประยุกตใชอินโฟกราฟก
ในการนําเสนอ ขัน้ ตอนการจัดทํา แนะนําเครือ่ งมือในการสรางอินโฟกราฟก และการใชโปรแกรม Piktochart
จะชวยใหสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดงายดวยการใชอินโฟกราฟกไปประยุกตใชในการนําเสนอขอมูล
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น การใชโปรแกรม Piktochart มีขั้นตอน ดังนี้
1. ในการใชงานจะตองสมัครสมาชิก โดยคลิกปุม Sign Up หรือคลิกปุม Start for Free เพือ่
ดําเนินการสมัครเขาใชงานผานบัญชีผูใชบนทางเว็บไซต 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
กรอกขอมูลเรียบรอยแลวนั้น ระบบจะทําการแจงดวยการสงขอความไปยังอีเมลของผูใชงานที่ไดแจง
กับทางระบบเพื่อเปนการยืนยันการเปดบัญชีผูใชงาน

ภาพที่ 6: การสมัครเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)
3. เมื่อทําการเขาสูระบบ (Login) สําหรับการเขาใชงานครั้งแรกจะปรากฏหนาตางขึ้นมาให
กรอกขอมูลพื้นฐานทั้งหมด 3 ขั้นตอน หลังจากนั้นใหคลิกปุม Submit
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ภาพที่ 7: ขอมูลพื้นฐานกอนเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

43

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

ภาพที่ 8: การเริ่มตนเขาใชงาน
ที่มา: Piktochart (2018)

ภาพที่ 9: ประเภทการสรางชิ้นงาน
ที่มา: Piktochart (2018)
5. การเลือกรูปแบบของงานทีต่ อ งการจะสราง เมือ่ ตองการสรางชิน้ งานจะมีรปู แบบ (Template)
ในการนําเสนอขอมูล ซึ่งจะมีแบบอยู 2 อยาง
5.1 การเลือกรูปแบบดวยการออกแบบดวยตนเอง
5.2 การเลือกรูปแบบสําเร็จมาประยุกตสรางกับชิ้นงานหากตองการเลือกรูปแบบสําเร็จ
(Template) ที่ตองการซึ่งจะมีรูปแบบฟรีใหเลือกทั้งหมด 12 รูปแบบ
5.3 ถาตองการเลือกใช Template คลิกปุม Use Template
5.4 ถาตองการดูตัวอยาง Template คลิกปุม Preview
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ภาพที่ 10: การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟกในการนําเสนอ
ที่มา: Piktochart (2018)
6. สวนประกอบของโปรแกรมการทํางานเพือ่ สรางการนําเสนอในอินโฟกราฟก จะเปนการแบงสวน
ในการทํางานเพื่อใหงายตอการจัดวางโดยแยกสวนพื้นที่ในการทํางานของเนื้อหาและสวนของเครื่องมือ
เมนูที่เปนตัวชวยในการทํางาน
6.1 แถบเมนู สํ า หรั บ การจั ด การนี้ จ ะประกอบไปด ว ยเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ บั น ทึ ก (Save)
การดูตวั อยางภาพรวมของชิน้ งานทีอ่ อกแบบ (Preview) การดาวนโหลด (Download) เปนไฟลรปู ภาพนามสกุล
ประเภท .PNG .JPEG และการแบงปนไฟลขอมูล (Share) สามารถผานทางสื่อตาง ๆ เชน อีเมล สื่อสังคม
เปนตน แถบแนะนําการใชงานและพื้นที่ในการทํางานตามตองการ
6.2 แถบเมนูสําหรับเครื่องมือจะประกอบไปดวยเมนูรูปภาพ ไอคอนหรือรูปทรงตาง ๆ
(Graphics) สามารถอัปโหลดรูปภาพจากเครือ่ งคอมพิวเตอร (Uploads) การเลือกพืน้ หลังสามารถปรับเปลีย่ น
สีพื้นหลังหรือเปนรูปภาพพื้นหลังใชงาน (Background) การใสขอความเปนรูปแบบของตัวอักษรและ
กรอบขอความในรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชสีชวยใหจัดโครงสีได (Text) และเครื่องมือในการเพิ่ม (Tools)
มีการนําแผนภูมิ แผนที่ และวิดีโอ
6.3 แถบเครื่องมือสําหรับแกไขพื้นที่การทํางานซึ่งในโปรแกรม Piktochart ไดมีการแบงพื้นที่
การสรางงานเปนกรอบของแตละสวน โดยสามารถปรับเปลี่ยนตําแหนงได เพิ่มหรือลดพื้นที่ในการสรางงาน
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 เพื่อใหเนื้อหาหรือขอมูลที่ตองการ
นําเสนอสามารถอานและเขาใจไดงาย ในการสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลที่ตองการนําเสนอ
รูปแบบการนําเสนอและการออกแบบ เปนการสื่อสารในการนําเสนอขอมูลยุคดิจิทัลคอนเทนตที่ตองการ
เขาถึงกลุมเปาหมายใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว ในการถายทอดเรื่องราวโดยการเปลี่ยนตัวอักษรใหกลายเปน
ภาพที่เขาใจไดงายและนาสนใจมากขึ้น เปนเรื่องราวทําใหผูนําเสนอผลงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค ทันสมัย ใหความรู และความบันเทิง การสรางอินโฟกราฟกหรือ
เพือ่ ใชในการออกแบบชิน้ งานมีความสะดวกและสวยงามนํามาเสนอเปนแผนภาพตามสือ่ สิง่ พิมพ สือ่ โฆษณา
สือ่ อินเทอรเน็ตและสือ่ มัลติมเี ดีย จัดวาเปนเครือ่ งมือทีน่ าํ เสนอขอมูลยุคดิจทิ ลั คอนเทนตในการสือ่ สารตอผูร บั
ฟงไดทุกเพศทุกวัย ที่มีประสิทธิภาพในดานการดึงดูดความสนใจและการจดจํา สามารถชวยสื่อสารอธิบาย
สรางความเขาใจและการจดจําเนื้อหาสําคัญที่นําเสนอไดดี การใชอินโฟกราฟกเพื่อการนําเสนอขอมูล
ดวยโปรแกรม Piktochart เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่สนใจดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยูบนเว็บไซต
เปนการใชงานแบบออนไลน ขอดีของโปรแกรม Piktochart มีลักษณะการใชงานที่งายและสะดวก ไมตอง
ติดตัง้ โปรแกรม โดยใชงานไดทกุ ทีท่ กุ เวลาผานบนเว็บไซต ซึง่ จะชวยใหการนําเสนอขอมูลตาง ๆ มีความเขาใจ
และเขาถึงขอมูลไดงายดวยวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค

References
Anna, V. (2015). How to make infographics. Retrieved November 16, 2018, from http://notes.
fundersandfounders.com/post/109243366922/how-to-make-infographics-in-a-nutshell.
Beegel, J. (2014). Infographics for dummies. New Jersey: John wiley and Sons.
Best, J. (2016). Infographics as eye candy: Review of world war II in numbers: An infographic guide
to the conflict, tis conduct, and its casualties by Peter Doyle (2013). Numeracy 9(1), 1-4.
Chongpornchai, J. ; Tanyasaensook, K. & Sratthaphut, L. (2016). Infographic and its applications
in health and pharmacy. Thai Bull Pharm Sci, 98-120. [in Thai]
Craig, S. (n.d). 16 incredible tools for creating infographics. Retrieved November 16, 2018, from
https://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971.
Department of Highways. (2017). Infographic Songkran Festival. Retrieved May 31, 2018, from http://
www.doh.go.th/doh/en/press-releases/437-infographic.html. [in Thai]
Finke, T. ; Manger, S. & Fichter, S. (2012). Information animated infographics. Berlin: Gestalten.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

47

Hildon, Z.; Allwood, D. & Black, N. (2012). Impact of format and content of visual display of data
on comprehension. choice and preference: A systematic review. Qual Assur Health Car.
24(1), 55-64.
Infographic. (2018). Number of students per faculty. Retrieved May 30, 2018, from https://
www.swu.ac.th/infographic.php. [in Thai]
Intaratayvee, T. (2013). Thai people’s attitudes towards infographics and texts as means of
communication for social campaigns. Thesis, Master of Arts (Communication Arts),
Chulalongkorn University. [in Thai]
Kaunhavech, V. & Kosainate, S. (2015). Create infographics with Piktochart program. Retrieved May
10, 2018, from http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km/images/cops/cops-ns-smart-office/
KM_NS_Smart_Office_11_2558.pdf. [in Thai]
Krauss, J. (2018) More than word can say Infographics. International society for technology
in education. Retrieved May 31, 2018, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ982831.pdf
McCandless, D. (2010). The beauty of data visualization. Ted Talk.
Nakwatchara, I. (2009). Information graphics design. Arts and Design Journal. (3), 32-46. [in Thai]
Nonchanok, T. (2016). Infographic design issue quick start + easy workshop + make money.
Bangkok : Witty Group. [in Thai]
Office of The National Economic and Social Development Board. (2002a). Digital content. Retrieved
May 31, 2018, from http://dict.longdo.com/search/Digital%20content. (English -Thai :
Vocabulary Thai by nstda). [in Thai]
Office of The National Economic and Social Development Board. (2002b). The use of digital content
in digital content management (DIGITAL CONTENT) what is it what are they?. Retrieved
May 31, 2018, from https://ketnarinainpho.wordpress.com/digital content. [in Thai]
Panaram, A. (2009). Infographic hot trends in popular social network. Retrieved May 31, 2018, from
http://tcdcconnect.com/content/KnowWhat/1110. [in Thai]
Paphatsurichote, R. & Pluemsamrungit, P. (2015). Infographics, applications in libraries.
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities. 21(4), 161-190. [in Thai]
Piktochart. (2018). PIKTOCHART. Retrieved May 15, 2018, from https://www.piktochart.com.
Poosumas, J. (2017). Principles infographic transform data into elusive images. Nonthaburi: IDC
Premier. [in Thai]
Qualey, E. (2014). What can infographics do for you? using infographics to advocate for and
market your library. Retrieved May 3, 2018, from http://www.aallnet.org/ mm/
Publications/spectrum/ archives/Vol-18/No-4/pr.pdf.

48

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

Rider, Z. (2013). What is infographics and how does it work?. Retrieved May 31, 2018, from http://
oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=843232.
Ryu (n.d.). Infographics process. Retrieved May 30, 2018, from https://visual.ly/community/
infographic/how/infographics-process.
Smiciklas, M. (2012). The Power of infographics: Using pictures to communicate and connect with
your audience (Que-Biz-Tech). New York: Que Publishing.
Soares, M. A. (2013). Legibility of USP pictograms by clients of community pharmacies in Portugal.
Int J Clin Pharm. 35(1), 22-9.
Spyre Studios. (2012). The anatomy of an infographic: 5 steps to create a powerful visual. Retrieved
May 31, 2018, from http://spyrestudios.com/the-anatomy-of-an-infographic-5-stepsto-create-a-powerful-visual.
Sriphaisal, W. (2016). Make it easy with infographics. Knowledge document SDR. Bangkok:
Stabundamrongrajanuphab, Ministry of the Interior. Retrieved May 31, 2018, from
http://www.pattani.go.th/stabundamrong/book3.pdf. [in Thai]
Tepsana, J. (n.d). Infographics. Retrieved May 28, 2018, from http://www.krujongrak. com/infographics_
information.pdf. [in Thai]
Udomlappaisan, C. (2016). The signification of representation with news infographic communication
in quality newpaper. Journal of Modern Management Science. 9(1), 18-30. [in Thai]
Viegas, F. & Wattenberg, M. (2011). How to make data look sexy. Retrieved May 31, 2018, from
https://datadesign.files.wordpress.com/2012/01/how-to-make-data-look-sexy1.pdf.
Weger, B. (2014). Using infographics to communicate health disparities. Retrieved May 3, 2018,
from https://www.imageonepr.com/uncategorized/using-infographics-to-communicatepublic-health/.
Yin, H. ; Dreyer, B. P. ; Van Schaick, L. ; Foltin, G. L. ; Dinglas, C. & Mendelsohn, A. L. (2008).
Randomized controlled trial of a pictogram-based intervention to reduce liquid medication
dosing errors and improve adherence among caregivers of young children. Arch Pediatr
Adolesc Med. 162(9), 814-22.

