
 
เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
    รายบุคคล    กลุมบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน               ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การออกแบบสื่ออินโฟกราฟก” 

วันเดือนป : 22 เมษายน 2558               เวลา : 08.30-17.00 น. 

สถานท่ีจัด :  หองประชุมสภาฯ 1 อาคารหอประชุมใหญ 

หนวยงานผูจัด : ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คาใชจาย                   ไมมี     มี  จํานวน .....บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ไดรับ     ไมไดรบั  เนือ่งจาก...........................................................................                         
 ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 
       การอบรมครั้งนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก โดยไดรับฟงการบรรยายจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก คุณพงศธร อาชวพงศกร ผูกอตั้งบริษัท วิชวลไลซ แล็บ จํากัด 
หนึ่งในทีมอาสาสมัคร “รู! สู ฟลัด” กลุมอาสาสมัครสรางสื่ออินโฟกราฟกเพ่ือสรางความรูความเขาใจในชวงมหา
อุทกภัย 2554 และคุณณภัทร จันทรนวล ฝายขอมูล บริษัท วิชวลไลซ แล็บ จํากัด สรุปไดดังนี้ 
 
      Infographics มาจากคําวา Information + graphics อินโฟกราฟก (Infographics) หมายถึง การนําขอมูล
หรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟกท่ีออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว มีการแทนคา
ใหกับรูปภาพ เชน การใชปลาวาฬแทนมวลน้ํา (กรณีอุทกภัยป 2554) ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ดูแลวเขาใจงายในเวลา
รวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูชมเขาใจความหมายของขอมูลท้ังหมดได โดยไมจําเปนตองมีผูนําเสนอมาชวย
ขยายความเขาใจอีก 
 

ขั้นตอนการออกแบบส่ืออินโฟกราฟก 
1. Brief 

1.1 กําหนดวัตถุประสงค 
1.2 กําหนดกลุมเปาหมาย 
1.3 กําหนดสื่อ 

2. Research 
2.1 ขอมูล 
2.2 รวบรวมขอมูล 
2.3 แยกประเภทขอมูล 
2.4 วิเคราะหขอมูล 
2.5 เรียบเรียง 

3. Story Telling : ดราฟขอมูล (วางขอมูลวาจะอยูสวนไหนของหนากระดาษ) 
4. Vistualize : ดราฟอินโฟกราฟก (อาจรางภาพลงในกระดาษกอน โพสอิทสามารถชวยรวบรวมไอเดียได -

เพ่ือชวยหาความเชื่อมโยงของขอมูล และสามารถจัดเรียงขอมูลใหมไดงาย) 



5. Illusteate : ทําสื่ออินโฟกราฟก 
6. Distribute : เผยแพรสื่ออินโฟกราฟก 

การกําหนดกลุมเปาหมายในการส่ือสาร 
1. พูดกับใคร : เขาใจวา ใครคือคนท่ีตองการสื่อสารดวย ซ่ึงจะทําใหมีผลตอการเลือกใชภาษา ระดับภาษา 

และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเลาเรื่อง 
2. พูดทําไม : รูจุดประสงคตัวเองกอนวาจะสื่อสารเรื่องนี้ไปเพ่ืออะไร 
3. พูดอะไร : เขาใจ “เนื้อหา” กอนวาเรื่องท่ีตัวเองตองการสื่อสารนั้นเปนอยางไร 
4. พูดอยางไร : กําหนดรูปแบบในการสื่อสาร วาจะออกมาในรูปแบบไหน เหมาะกับกลุมเปาหมายหรือไม 
5. พูดท่ีไหน : รูวาสิ่งท่ีเราตองการผลิตจะถูกแสดงผลท่ีไหน จะไดเลือกวิธีการสื่อสารไดถูกตอง 

ระดับของภาษา 
 

ไมแนะนํา อินโฟกราฟกมักไมใช 

 
 
อินโฟกราฟก มักจะใชเปนภาษาพูด เพราะจะไดผลในการนําเสนอมากกวา 
เนื่องจากภาษาพูดสามารถเขาถึงงายกวา และไมเสียเวลาในการประมวลผลมาก
นัก 

 
เทคนิคการเลาเร่ือง 
     ธรรมชาติการรับรูขอมูลของคนไทยอานจาก บนลงลาง ซายไปขวา ควรแบงขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Theme 

- ชวยใหมีอารมณรวมไปกับเนื้อหา 
- ชวยใหการเลาเรื่องลื่นไหลมากยิ่งข้ึน 

 
 

ทางการ 

ก่ึงทางการ 

ไม่เป็นทางการ 

พาดหัว : ช่ือเร่ือง ควรตั้งช่ือเร่ืองให้ดึงดูด

น่าสนใจ อ่านแลว้ตอ้งสะดุด 

เนือ้หา : รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการจะ

บอกในรูปแบบของอินโฟกราฟก 

สรุป : เนน้ย ํ้าประเด็นท่ีตอ้งการจะพดู สรุปส่ิง

ท่ีตอ้งการ หรือ call to action 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 



Color 
- สามารถกําหนดอารมณของงานได 
- ชวยเพ่ิมการจดจําได 
- ชวยเพ่ิมการตอเนื่องของขอมูลได 

*อินโฟกราฟกท่ีสวยๆ มักจะใชสีไมเกิน 3 ส ี

 
Form ของ Infographics 
     การเลือกใชวิธีนําเสนอแบบไหนนั้นข้ึนอยูกับขอมูลแตละประเภท รูปแบบท่ีนิยมนํามาใชทําสื่ออินโฟกราฟก 
 เชน 

1. Bar Chart : เหมาะสําหรับการเทียบอัตราสวนท่ีแตกตางกันของคนละชุดขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 

2. Pie Chart : -ขอมูลท่ีรวมกันได 100% 
 
 
 
 
 
 

 
3. Graph Chart : ขอมูลชุดเดียวกันท่ีแสดงความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

4. Time Series : -ขอมูลแสดงชวงเวลา 

 
 
 
 
 
 



5. Location : ขอมูลสถานท่ี แผนท่ี 

 
 
 
 
 
 

6. Flow Chart : ขอมูลท่ีแสดงถึง ลําดับความเก่ียวของของขอมูล ลําดับ ญาติ 

 
 
 
 
 
 

7. Precess : ขอมูลของข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 

8. VS : ขอมูลท่ีเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องเดียวกันของสิ่งสองสิ่ง 

 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศการอบรม 

 

 
 



สรุป  
อินโฟกราฟก (Infographics) เปนเพียงหนึ่งรูปแบบของวิธีการสื่อสาร เปนภาษาภาพ แทนภาพใหเขาใจไดเลยวาสิ่ง
นั้นคืออะไร เพราะคนเรารับรูขอมูลดานภาพไดเร็วกวาขอความ การใชสื่อในรูปแบบของอินโฟกราฟกจึงทําใหเขาใจ
งาย แตการออกแบบสื่ออินโฟกราฟกควรทําสื่อออกมาใหถูกท่ี ถูกเวลา มีความไว ทันตอเหตุการณ และมีการเตรียม
วางแผนไวกอนลวงหนา 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
         ไดเรียนรูวิธีการการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก รวมถึงไดรับความรูและเทคนิคการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก 
ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับการสรางสรรคงานประชาสัมพันธหองสมุดได 
 
  

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 

                                                                                                  วันท่ี 24 เมษายน 2558 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


