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คํานํา 
 

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการ
จัดทําและการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” ขึ้น ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจ
และผู้รับบริการขององค์กร  นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของ
สํานักวิชาการในรูปแบบต่างๆ  ที่จัดทําโดยบุคลากรของสํานักวิชาการหรืออยู่ในการอํานวยการ
ของสํานักวิชาการ อันประกอบด้วย เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ  บทความวิชาการ  
งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) โดยเฉพาะในปัจจุบันสํานักวิชาการ
มีภารกิจทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ      
และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งต้องเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของทั้ง ๒ คณะในรูปอินโฟกราฟิกผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ อาทิ 

- การเผยแพร่ “ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)” ซึ่งดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- การเผยแพร่ “เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” “ร่างกฎหมายวันนี้” ซึ่งดําเนินการโดย
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ         

ดังนั้น  การจัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําและการนําเสนอข้อมูล        
ทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” ฉบับนี้จะทําให้บุคลากรของสํานักวิชาการที่รับผิดชอบ
การจัดทําข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ของสํานักวิชาการ มีเทคนิค ทักษะ และแนวทางการจัดทํา   
ที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับมากย่ิงๆ  

 
 

        สํานักวิชาการ  
                                                              กรกฎาคม ๒๕๖๑
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

               องค์ความรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” 
ของส านักวิชาการนั้น  เกิดจากการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของส านักวิชาการที่มีภารกิจส าคัญ 
คือ การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความวิชาการงานวิจัย เอกสาร
ประกอบการพิจารณาญัตติ ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว)  ให้กับสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางวิชาการจะเป็น  
ในรูปเอกสารหรือรายงานเป็นหลัก  ต่อมานั้นสถานการณ์ของสังคมยุคใหม่นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ  การน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการในรูปแบบเดิมนั้นอาจจะไม่เป็นที่สนใจและมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น  ดังนั้นส านัก
วิชาการจึงต้องหาแนวทางการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งจะท าให้ผู้อ่าน 
ให้ความสนใจงานวิชาการนั้น ๆ และศึกษาค้นคว้างานวิชาการนั้น 

ปัจจุบันเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการที่ส านักวิชาการได้มีการน าเสนอในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิก  เช่น “ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)” จัดท าและเผยแพร่โดย
คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

“เกร็ดความรู้ ในวงงานสภา” และ “ร่างกฎหมายวันน้ี ” จัดท าและเผยแพร่ โดย
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เผยแพร่ผ่าน Application Line กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.”       

ซึ่งในอนาคตนั้นเอกสารทางวิชาการที่จัดท าโดยส านักวิชาการจ าต้องน าเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก หรือน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและอินโฟกราฟิกควบคู่กันไป จะท าให้งานทางวิชาการนั้น ๆ  
ได้รับความสนในมากขึ้นรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป  

ส านักวิชาการได้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิค 
การจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓   
โดยเชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คือ นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และผู้ เชี่ยวชาญด้าน  
การแต่งภาพและการใช้สีจากส านักการพิมพ์  คือ นางสาวสุมัทนา คลังแสง นัก วิชาการช่างศิลป์ 
ช านาญการพิเศษ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับบุคลากรส านักวิชาการเพ่ิมเติม  
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การสัมมนาดังกล่าว สรุปขั้นตอนการจัดท าอินโฟกราฟิกเบื้องต้น ดังนี้  

(๑) เขียนบรีฟสั้น ๆ เพ่ือให้ทราบว่าจัดท าอินโฟกราฟิกเรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร 
และเป้าหมายในการจัดท า 

(๒) เน้นสาระส าคัญ เรื่องที่ต้องการน ามาผลิตเป็น Infographic นั้นสามารถน ามาแปรรูป
เป็นประโยคสั้น ๆ กระชับ และตรงประเด็น ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 

(๓) รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในรูป 
ของข้อความ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

(๔) ค้นหาข้อมูลเชิงลึก การมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้  จะช่วยให้ 
Infographic มีความน่าสนใจมากขึ้น 

(๕) สร้างการเล่าเรื่อง ต้องพยายามเชื่อมต่อข้อมูลกับรูปภาพให้ได้  โดยทุกจุดต้อง
ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกัน  

(๖) วางเลย์เอาท์ แบ่งสัดส่วนข้อมูลกับรูปภาพแล้ว ต้องค านึงถึงพื้นที่ว่างด้วย เพราะการมี
พ้ืนที่ว่างจะช่วยให้ผู้อ่านโฟกัสข้อมูลส าคัญได้ง่ายขึ้น 

(๗) ใส่ภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ภาพที่ใช้นั้นต้องกระตุ้น 
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม และประทับใจ  

(๘) ทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้น แต่ Infographic 
ก็ต้องทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานได้หลากหลาย 

เมื่อบุคลากรส านักวชิาการมอีงคค์วามรู้ในการจัดท าอนิโฟกราฟิกเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป 
จึงเป็นการประยุกต์โดยการน าเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการมาจัดท าในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งมี
เทคนิคที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ก าหนดเป้าหมายในการน าเสนออินโฟกราฟิกว่าต้องการน าเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษา  
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒) สรุปสาระส าคัญของข้อมูลทางวิชาการ (เขียนบรีฟสั้นๆ) ที่จะน ามาจัดท าอินโฟกราฟิก 
ให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว จะท าให้ง่ายต่อการท าและน าเสนออินโฟกราฟิก 

๓) จัดท าเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก ทั้งนี้รูปแบบเลย์เอาท์ที่ควรน ามาท าอินโฟกราฟิกข้อมูล 
ทางวิชาการมากที่ สุด คือ Visualized Article ซึ่ งเหมาะกับการแปลงบทความหรืองานเขียน 
ให้เป็นรูปภาพมากที่สุด  
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๔) สร้างเรื่องราวที่จะน าเสนอพร้อมหารูปภาพประกอบกับข้อมูลทางวิชาการ ให้สอดคล้อง
และเกิดความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพกราฟิก คือควรมีส่วนที่เป็นตัวหนังสือและส่วนที่ เป็น
ภาพกราฟิกในประมาณเหมาะสม ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป 

๕) ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้อินโฟกราฟิกนั้นได้รับ
ความเชื่อถือ รวมถึงผู้อ่านสามารถค้นคว้าต่อได้ 

๖) อาจมีบทสรุปข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอ เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความส าคัญ
ของเนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
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ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนิน  
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และความมั่นคง ด าเนินการจัดท าข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา      
ส่วนราชการภายใน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการจัดท าดัชนีหมวดหมู่ และการจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพ่ือบริการ
อ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานของวุฒิสภาและประชาชนทั่วไป  ด าเนินการรวบรวม จัดเก็บ 
รักษาวัตถุและเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมา
จากภายในและต่างประเทศ ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุม
วุฒิสภาได้มีมติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายใน     
และภายนอก เพื่อน าเสนอต่อการด าเนินการของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โดยสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญของส านักวิชาการ จะเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการจัดท าเอกสารทางวิชาการเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส าคัญ        
ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันประกอบด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ 
บทความวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว)  ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนุน
งำนฝ่ำยนิติบัญญัติ”  และพันธกิจ (Mission) ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติตำม
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย    

ดังนั้น การจัดท าองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก” ของส านักวิชาการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ 
ของส านักวิชาการที่จัดท าขึ้นตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการจัดท าเอกสารทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่ส านักวิชาการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

   ๑. บทน า 

เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ  
                     ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 



 ๒ 

- คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดท าและเผยแพร่ “ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
(Poll)”  

- คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จัดท าและเผยแพร่ “เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” และ “ร่างกฎหมายวันนี้” โดยเผยแพร่ผ่าน 
Application Line กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.”       

      

 

 
 

องค์ความรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” 
เป็นเรื่องส าคัญที่บุคลากรในส านักวิชาการควรที่ ได้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้
ระหว่างกัน เพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อันจะเป็นการพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางวิชาการอันเป็นภารกิจหลักของส านักวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้น  

๒.๑  กระบวนกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
๑) กำรบ่งชี้องค์ควำมรู้ (Knowledge Identification)  

องค์ควำมรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิก” ของส ำนักวิชำกำรมีควำมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกเป็นภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักวิชำกำร กล่ำวคือ มีภำรกิจหลักในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ สนับสนุนงาน 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในวงงานนิติบัญญัติ  จึงมี
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยวิสัยทัศน์ (Vision) 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ” 
และพันธกิจ (Mission) ท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย   

๒) กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
มีกระบวนกำรรวบรวมองค์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ  
๒.๑) ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยสำมำรถค้นคว้ำและรวบรวมจำก

เอกสำรคู่มือในการจัดท าสื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และการค้นคว้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างแพร่หลาย แต่ส านักวิชาการน ามาประยุกต์ใช้กับการน าเสนอข้อมูล 
ทางวิชาการที่ส านักวิชาการได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการน่าสนใจยิ่ง ๆ ขึ้น 

๒. เทคนิคการจดัท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก 



 ๓ 

๒.๒) ควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมจำกบุคลำกรของส ำนัก
วิชำกำรที่มีควำมรู้และมีควำมเชี่ยวชำญในการจัดท าสื่อรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic เนื่องจำก
บุคลำกรของส ำนักวิชำกำรเป็นผู้จัดท ำข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกราฟิก  น ำเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งกำรจัดท าและเผยแพร่ “ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
(Poll)” และการจัดท าและเผยแพร่ “เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” และ “ร่างกฎหมายวันนี้      

ดังนั้น องค์ควำมรู้จึงเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนจริงและเกิดควำมช ำนำญ เชี่ยวชำญ          
ในองค์ควำมรู้ เฉพำะในกลุ่มบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  แต่องค์ควำมรู้เหล่ำนั้นยังไม่ถูกถ่ำยทอด          
ไปยังบุคลำกรของส ำนักวิชำกำรกลุ่มอื่น ๆ  

๓) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 ส ำนักวิชำกำรมีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำจัดท ำเป็นแนวทำงในกำรจัดท า

และการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสนับสนุนภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักวิชำกำร 

๔) กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้(Knowledge Codification and Refinement) 
 ส านักวิชาการมีการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้ององค์ความรู้อยู่สม่ าเสมอ 

เนื่องจากส านักวิชาการมีภารกิจที่จะต้องจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงานจริงและมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ดังนี้  

 - การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง  
“ร่างกฎหมายวันนี้” จะจัดท าและเผยแพร่ในทุกวันที่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่างกฎหมาย 
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง 
“เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” จะจัดท าและเผยแพร่ในทุก ๆ วันอังคาร 

 - การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง “ผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)” จะจัดท าและเผยแพร่ตามมติของคณะกรรมการวิจัย        
และพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๕) การเข้าถึงองคค์วามรู้ (Knowledge Access)  
 การเข้าถึงองค์ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากสามารถเข้าถึงทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินทราเน็ตของส านักวิชาการ รวมถึงมีการแจ้งเวียนให้กับข้าราชการในส านัก
วิชาการการได้ทราบโดยทั่วกันผ่าน e-office 
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๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ (Knowledge Sharing) 
 ส านักวิชาการได้จัดให้มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง 

เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสุขประพฤติ 
ชั้น ๑๓  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
คือ นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพ
และการใช้สีจากส านักการพิมพ์  คือ นางสาวสุมัทนา คลังแสง นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ  
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับบุคลากรส านักวิชาการเพิ่มเติม 

รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในการประชุมระดับกลุ่มงาน และการประชุมส านักวิชาการ 
อย่างสม่ าเสมอ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระหว่างปฏิบัติงานจริง  
                  

         
 

 
 

๗) การเรียนรู้ (Learning)  
 มีการจัดท าบทสรุปขององค์ความรู้ การทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในองค์ความรู้เพ่ือให้บุคลากรในส านักได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการจัดท าใหม่ ๆ เสมอ
รวมทั้งในการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะตัวต่อตัว  เนื่องจากการจัดท าข้อมูลทาง
วิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกนั้นต้องเรียนรู้พร้อมการปฏิบัติจริง การฝึกทักษะต้องอาศัยเครื่องมือคือ
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าด้วยจึงจะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๒.๒ องค์ความรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิก” 

 ๒.๒.๑  การจัดท าอินโฟกราฟิกเบื้องต้น 
๑) ความหมายของอินโฟกราฟิก (Infographics) 

Information หมายถึง สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวความเคลื่อนไหว ข้อมูลความรู้ ไอเดียข้อมูลสถิติ การรายงานผลต่าง ๆ การรายงานเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ฯลฯ  

Graphic หมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือ
ภาพที่แสดงผลผ่าน คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นต้น  

           
อินโฟกราฟิก หมายถึง การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้

ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือ เป็นการย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะ
ส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ 
ชอบและจดจ าภาพสวย ๆ ได้มากกว่าการอ่าน ) และในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network  

        ๒) ประโยชน์ของอินโฟกราฟิก (Infographics) 
             ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกนั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวย ๆ  

สามารถท าให้คนทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพราะ
ข้อมูลในอินโฟกราฟิกผ่านการสรุป เรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา 
น าเสนอข้อมูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียว ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็ก  ๆ ไปจนถึง
เรื่องราวใหญ่โตมาน าเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  

 ๓) จุดเด่นของการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics) 
- ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
- ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า 
- ประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูล  
- ช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ดีกว่า 
- น าไปเผยแพร่ได้ง่าย 
- ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ 
 

 
 



 ๖ 

๔) ลักษณะที่ดีของอินโฟกราฟิก (Infographics)  
(๑) ข้อมูลในอินโฟกราฟิกต้องสั้น กระชับ ตัดทอนส่วนที่ไม่จ าเป็นออก 

อินโฟกราฟิกจึงไม่เหมาะกับการอธิบายอะไรที่ยาวๆ 
(๒) ภาพที่ใช้ท าอินโฟกราฟิกต้องเห็นแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่

มักนิยมใช้ภาพในลักษณะแบบราบ (Flat Design) 
(๓) อินโฟกราฟิกที่ดีต้องออกแบบให้เรียบง่ายสบายตา จัดวางองค์ประกอบ

อย่างลงตัวและปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างตามสมควร 

๕) งานท่ีเหมาะกับอินโฟกราฟิก (Infographics) 
 - งานออกแบบเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
 - งานทีวีหรือการเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ  
  - งานน าเสนอ 
    - งานออกแบบหนังสือ 
    - งานออกแบบสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น  

๖) รูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographics) 
 แบบตาราง เหมาะกับการใช้เปรียบเทียบของสองสิ่งขึ้นไปมีทั้งรูปแบบ

ตารางธรรมดาและแบบเมตริกซ์ 
 

 



 ๗ 

                            แบบโวลุม เหมาะกับการเปรียบเทียบปริมาณหรือตัวเลข มักจะมีการใช้ 
กราฟ แผนภาพต้นไม้  หรือ Typography ร่วมด้วย  
 

 
 
                             แบบความสัมพันธ์ เหมาะกับการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
ถ้าเป็นเรื่องของล าดับขั้นที่ไม่เท่ากันก็จะใช้แบบ พีระมิด โดนัท หรือ ต้นไม้ แบบรวมข้อมูลก็อาจจะใช้
แบบ Venn หรือถ้าเป็นเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ก็จะใช้แบบ Network 
 

 



 ๘ 

 
                             แบบแผนที่ เหมาะส าหรับการอธิบายแผนที่และลักษณะเดินของแต่ละภูมิภาค 
 

 
 
                             แบบไทม์ไลน ์เหมาะกับการสรปุเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา นอกจาก
จะมีการใช้ไทม์ไลน์แล้วบางครั้งก็น า ตารางแบบชาร์ต หรือแบบแผนภาพวงจรเข้ามาใช้ด้วยเช่นกัน 
 

 
 
 



 ๙ 

                          แบบผสมผสาน รูปแบบนี้เหมาะส าหรับการอธิบายเนื้อหาหลาย ๆ แง่มุม 
 

 

๗) ส่วนประกอบหลักของข้อมูลในอินโฟกราฟิก  
                              (๑)  หัวเรื่องหรือชื่อของอินโฟกราฟิก 
                              (๒)  เนื้อความ  
                              (๓)  ที่มาของข้อมูล 

(๔)  ข้อมูลอื่น ๆ เช่น QR Code โลโก้  ช่องทางการติดต่อ ชื่อผู้ออกแบบ 
เป็นต้น 

 



 ๑๐ 

                         ๘)หลักการส าคัญในการออกแบบอินโฟกราฟิก 
(๑) ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการน าเสนออินโฟกราฟิกว่าต้องการ

น าเสนอเพ่ือจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ , เพ่ือสร้างภาพลักษณ์          
ของแบรนด์, เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนในการท าอินโฟกราฟิกจะช่วยท าให้สามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอได้ อย่างง่ายดายและ
เหมาะสมมากขึ้น 

(๒) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการน าเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 (๓) โฟกัสประเด็นส าคัญเพียงประเด็นเดียว มกีารก าหนดใจความส าคญั
ในการน าเสนออินโฟกราฟิกเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสบัสนของผู้ชมในการเข้าถงึ
ข้อมูล 

(๔) เน้ือหาทันสมัย เนื้อหาที่น าเสนอบนอินโฟกราฟิกต้องมีความทันสมัย 
รวมถึงยังต้องสามารถสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น  สั้นและกระชับ เนื่องจากผลการส ารวจพบว่าผู้ชม 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง ๑-๓ นาทีเท่านั้น 

(๕) ข้อมูล เน้ือหารอบด้าน มีการส ารวจข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนอมา 
เป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึงมีการรวบรวมข้อมูลจากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย , สถิติ  
และข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

(๖) น าเสนอหัวเรื่องน่าสนใจ (Header) ที่ดึงดูดความสนใจและน่าตดิตาม 
โดยผลส ารวจพบว่าผู้ชมกว่าร้อยละ ๙๐ จะตามเข้าไปดูเนื้อหาบนอินโฟกราฟิกเพ่ิมเติมหากพบว่า 
หัวเรื่องน าเสนอนั้นมีความน่าสนใจ 

(๗) ออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งการออกแบบ
นอกจากช่วยเรื่องความสวยงามแล้ว ยงัช่วยให้ผูช้มสามารถเข้าถงึและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่น าเสนอ
ได้งา่ยยิ่งขึน้ 

(๘) อ้างอิงที่มา ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๙) ความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพกราฟิก คือควรมีส่วนที่เป็น

ตัวหนังสือและส่วนที่เป็นภาพกราฟิกในประมาณเหมาะสม ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป 
(๑๐) บทสรุป มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอ เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถ

เข้าใจถึงใจความส าคัญของเนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 
 
 
 



 ๑๑ 

๙) เทคนิคการเลือกใช้สีในการออกแบบอินโฟกราฟิก 
 

 
 

                   ๑๐) ขั้นตอนท่ีช่วยให้จัดท าอินโฟกราฟิกได้ส าเร็จ  
                                   (๑) เขียนบรีฟสั้น ๆ ประการแรกต้องทราบก่อนว่าจะท า Infographic 
เรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร และเป้าหมายในการท า 
                                  (๒) เน้นสาระส าคัญ เรื่องที่ต้องการน ามาผลิตเป็น Infographic นั้น
สามารถน ามาแปรรูปเป็นประโยคสั้น ๆ กระชับ และตรงประเด็นได้หรือไม่ รวมถึงเมื่อท าแล้วผู้อ่านต้อง
สามารถเข้าใจได้ 
                                  (๓) รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด ข้อเท็จจริง    
ที่เกิดขึ้น ในรูปของข้อความ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาใช้ 
                                  (๔) ค้นหาข้อมูลเชิงลึก การมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้   
จะช่วยให้ Infographic มีความน่าสนใจมากขึ้น ค าถามคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
คืออะไร อยากรู้เรื่องอะไร อาจท าโดยการระดมความคิด อ่านใจผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมของพวกเขา 
แล้วย้อนค าถามตัวเองว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้หรือไม่ 
                                  (๕) สร้างการเล่าเรื่อง ขั้นตอนการเล่าเรื่อง ต้องพยายามเชื่อมต่อขอ้มูล
กับรูปภาพใหไ้ด ้โดยทุกจดุต้องต่อเนื่องกนัเชือ่มโยงกัน  



 ๑๒ 

                                  (๖) วางเลยเ์อาท์ แบง่สัดสว่นขอ้มูลกบัรูปภาพแล้ว ต้องค านงึถงึพื้นที่วา่ง
ด้วย เพราะการมีพ้ืนที่วา่งจะช่วยให้ผู้อา่นโฟกัสข้อมูลส าคัญได้งา่ยขึ้น 
                            (๗) ใส่ภาพประกอบ ไมว่่าจะเปน็คน สัตว ์สิ่งของ หรือสถานที ่ภาพที่ใช้
นั้นต้องกระตุ้นให้ผู้อ่านเกดิอารมณร์่วม และประทับใจ  
                         (๘) ทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกตา่งกัน ไม่ใชแ่ค่เว็บไซต์เท่านั้น 
แต ่Infographic ก็ต้องทดสอบการใชง้านบนอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ตา่ง ๆ เช่นเดียวกัน 

 ๑๑) รูปแบบการออบแบบเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก (Layout Infographic) 

                                 (๑) Visualized Article เหมาะกับการแปลงบทความหรืองานเขียนให้
เป็นภาพ 

 

                       (๒) Listed เหมาะกับการเล่าเรื่องที่มีหัวข้อหลักเพียงข้อเดียวแต่หลายหัวข้อย่อย  

 
 



 ๑๓ 

               (๓) Comparison เหมาะกับการใช้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ
สิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง 

 
 

(๔) Structure เหมาะกับการแสดงให้เห็นส่วนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
 

                                   (๕) Timeline เหมาะกับการเล่าประวัติ, การเดินทางของบางสิ่ง 

 



 ๑๔ 

                                 (๖) Flow Chart เหมาะกับการเสนอค าถามที่มีค าตอบชัดเจน  

 

                           (๗) Road Map เหมาะกับการเล่ากระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน
ของบางอย่าง (สามารถใช้แทนแบบ Timeline ได้) 

 
 (๘) Useful Bait เหมาะกับการแสดงให้เห็นถึงวิธีท าบางอย่างที่สามารถ
อ่านแล้วน าไปใช้ได้ทันที 

 



 ๑๕ 

                    (๙) Number Porn เหมาะกับการเสนอข้อมูลที่มีตัวเลขที่น่าสนใจมาก ๆ 

 
                                           

๑๒) การสร้างอินโฟกราฟิกโดยโปรแกรม Power Point 

                      ๑๒.๑) การตั้งค่าให้เป็น A4 

                                       

 

 

 

             
 

 ๑๒.๒) การแทรกรูปภาพ                                         

(๑) คลิกที่แท็บ Insert (แทรก) 
(๒) คลิกที่ปุ่ม Pictures (รูปภาพ) 
(๓) เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บรูปภาพ 
(๔) เลือกรูปภาพที่ต้องการ 
(๕) คลิกที่แทบ็ Insert (แทรก) 

 



 ๑๖ 

                        ๑๒.๓) การตกแต่งรูปภาพ   

                                           เมื่อแทรกรูปภาพได้แล้ว Microsoft Power Point 2013 ยังมี
เครื่องมือส าหรับปรับแต่งรูปภาพมีมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

(๑) ดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพ จะปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ของแท็บ 
Format (รูปแบบ) 

 

 
                            

(๒) ก าหนดค่าต่าง ๆ ให้กับรูปภาพดังนี้ 

 

 
 

 

 



 ๑๗ 

 ๑๒.๔) การแทรกรูปร่าง  เราสามารถใช้เครื่องมือวาดรูป เพ่ือวาดรูป
ประกอบสไลด์ในการสื่อความหมายต่าง ๆ ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

                       (๑) คลิกที่แท็บ Insert (แทรก) 

       (๒) คลิกที่ปุ่ม Shapes (รูปร่าง)แล้วเลือกรูปร่างที่ต้องการ 

 

 
  

(๓) คลิกเมาส์ค้างที่จุดเริ่มต้นแล้วลากเมาส์ เพ่ือวาดรูปตามต้องการ  

 
 

 



 ๑๘ 

๑๒.๕) การใส่ข้อความลงในรูปร่าง  
(๑)  คลิกเมาส์ปุ่มขวามือที่รูปร่าง แล้วคลิกเลือก Edit Text (แก้ไข

ข้อความ) 
(๒)  พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ   

 
 

๑๒.๖) การตกแต่งรูปร่าง  

  (๑) คลิกเลือกรูปร่าง 

 (๒) คลิกที่แท็บ Format (รูปแบบ) 

                                           

 



 ๑๙ 

 (๓) คลิกเลือกตกแต่งรูปร่างตามที่ต้องการ 

 

๑๒.๗) การแทรกข้อความศิลป์ ข้อความศิลป์ (Word Art) เป็นรูปแบบ
ตัวอักษรที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงาม โดดเด่น เพ่ิมความน่าสนใจให้กับสไลด์ มีขั้นตอนการแทรก
ข้อความศิลป์ ดังนี้ 
                                            (๑) คลิกที่แท็บ Insert (แทรก) 
                                            (๒) คลิกที่ปุ่ม Word Art (ตัวอักษรศิลป์) 
                                            (๓) คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษร 
                                            (๔) พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ 
 

 
                                                

 

 

 



 ๒๐ 

๑๒.๘) การปรับแต่งข้อความศิลป์ เมื่อต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง
ข้อความศิลป์ มีขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  เลือกข้อความหรือกรอบข้อความ 
(๒)  เมื่อเลือกข้อความ จะปรากฏหน้าต่างให้ก าหนดขนาดขนาด

และรูปร่างตัวอักษร 
(๓)  คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษร 
 

 
 

 
๑๒.๙) การค้นและเลือกใช้สี  

                                          (๑) หากต้องการเลือกใช้สีใด ๆ ให้ลองค้นค าว่า  “theme color” 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ชุดสีที่จับเข้าคู่กัน ในกรณีที่ต้องการสีใดสีหนึ่งเป็นหลักในการออกแบบ เช่น สีส้ม ให้ค้น
ค าว่า “orange theme color” ใน Google 



 ๒๑ 

                            (๒) คลิกดูรูปสีที่ต้องการแล้ว copy เอาไว้ (ในกรณีนี้ ให้ใช้รูปที่
เตรียมไว้) 
 

 
                                 

                                ๑๒.๑๐) การบันทึกอินโฟกราฟิก เมื่อด าเนินการจัดท าอินโฟกราฟิกแล้ว 
สามารถบันทึกไฟล์อินโฟกราฟิกได้หลายรูปแบบทั้ง .pdf , .png , .jpg แล้วแต่จะเลือกน าไปเผยแพร่
ผ่านสื่อช่องทางใดตามความเหมาะสม  

                                ๑๒.๑๑) การค้นคว้าเพ่ือการจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ิมเติม                

                                นอกจากนี้  เราสามารถค้นคว้าหาไอเดียการออกแบบอินโฟ
กราฟิกได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  

- ค้นด้ วย Google image ด้ วยค าว่า  “ Infographic” หรือ 
“อินโฟกราฟิก” 

- ค้นหาตัวอย่างแบบอินโฟกราฟิก ด้วยค าค้น“Infographic” 
หรือ  “อินโฟกราฟิก” ได้ที่  http://infographic.in.th/  หรือ https://www.freepik.com/ หรือ 
https://www.shutterstock.com เป็นต้น 

๑๓) สรุป ๔ ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint 
                                (๑) ตั้งจุดมุ่งหมาย   
                                    - ผู้อ่านคือใคร ใช้ภาษาแบบไหน การศึกษาระดับไหน ช่วงอายุเท่าไหร่                    
                                    - ท าไปเพ่ืออะไร ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ โน้มน้าวชักจูง การตลาด 
                                (๒) จัดการด้านเน้ือหา ข้อมูลสาธารณะงานเขียนงานวิจัย จัดกลุ่มแยกแยะ 
การสัมภาษณ์  ตอบข้อสงสัยที่คนอื่นอยากรู้ กลั่นคีย์เวิร์ดและสรุปง่าย ๆ  
                                (๓) ร่างและจัดท าเลย์เอาท์ 
 

http://infographic.in.th/%20หรือ
https://www.freepik.com/%20หรือ
https://www.shutterstock.com/


 ๒๒ 

                                (๔) จัดการดีไซด์  
-  ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้ค ากระชับได้ใจความ ใช้สีสันให้ตรงกับดไีซน์ 

เล่นกับขนาดค าได้  
-  เลือกรูปที่เปรียบเปรยได้ดี เลือกไอคอนที่เหมาะสม เลือกขนาดภาพ

ให้เหมาะ ใช้ภาพที่เข้ากับดีไซน์ 
-  ใช้กราฟแสดงผลชัดเจน แปลงข้อมูลเรียบง่าย เมื่อเห็นกราฟควร

เข้าใจ เล่นกับสีสันได้ตามดีไซน์  
-  หัวข้อต้องดึงดูด ต้องสะดุดตาต้องใจคนอ่านแบบรีบ ๆ เน้นไปตรง 

ที่ต้องการ 
                                  

๒.๒.๒  การจดัท าข้อมลูทางวชิาการในรูปแบบอินโฟกราฟกิ 
ในหัวข้อ ๒.๒.๑ การจัดท าอินโฟกราฟิกเบื้องต้น นั้น ได้อธิบายถึง ความหมาย 

ประโยชน์ ขั้นตอน วิธีการและเทคนิคของการจัดท าอินโฟกราฟิกเบื้องต้น ซึ่งเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจของส านักวิชาการในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ
วิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) เอกสารประกอบการพิจารณาญตัติ  
เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดท าอินโฟกราฟิกเบื้องต้น แล้วนั้น การจัดท าข้อมูลทางวิชาการใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก อาจจะไม่ต้องด าเนินการทุกขั้นตอนหรือด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  เพราะบาง
ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลทางวิชาการได้ด าเนินการเสร็จหรือพร้อมน าเสนอเพียงแต่อาจจะต้องอาศัยการ
น าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น กว่าการน าเสนอในรูปแบบเอกสารหรือ
รายงาน   

ขั้นตอนของจัดท าอินโฟกราฟิกโดยสรุป โดยสรุปมีดังนี้                              
(๑) เขียนบรีฟสั้น  ๆ เพ่ือให้ทราบว่าจัดท าอินโฟกราฟิก เรื่องอะไร  

มีจุดประสงค์อย่างไร และเป้าหมายในการท า 
(๒) เน้นสาระส าคัญ เรื่องที่ต้องการน ามาผลิตเป็น Infographic นั้น สามารถ

น ามาแปรรูปเป็นประโยคสั้น ๆ กระชับ และตรงประเด็นได้หรือไม่ รวมถึงเมื่อท าแล้วผู้อ่านต้องสามารถ
เข้าใจได้ 

(๓) รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด  ข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้น ในรูปของข้อความ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

(๔) ค้นหาข้อมูลเชิงลึก การมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้    
จะช่วยให้ Infographic มีความน่าสนใจมากขึ้น ค าถามคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าประเด็นที่อยู่ในความสนใจ



 ๒๓ 

คืออะไร อยากรู้เรื่องอะไร อาจท าโดยการระดมความคิด อ่านใจผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมของพวกเขา 
แล้วย้อนค าถามตัวเองว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้หรือไม่ 

(๕) สร้างการเล่าเรื่อง ขั้นตอนการเล่าเรื่อง ต้องพยายามเชื่อมต่อข้อมูล 
กับรูปภาพให้ได้ โดยทุกจุดต้องต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกัน  

(๖) วางเลยเ์อาท์ แบง่สัดสว่นขอ้มูลกบัรูปภาพแล้ว ต้องค านงึถงึพื้นที่วา่งด้วย 
เพราะการมีพ้ืนทีว่่างจะชว่ยให้ผู้อ่านโฟกัสข้อมูลส าคญัได้ง่ายขึ้น 

(๗) ใส่ภาพประกอบ ไมว่่าจะเปน็คน สัตว ์สิ่งของ หรือสถานที ่ภาพที่ใช้นั้น
ต้องกระตุ้นให้ผู้อ่านเกดิอารมณ์ร่วม และประทบัใจ  

(๘) ทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้น  
แต่ Infographic ก็ต้องทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 

ขั้นตอนการจัดท าบทความวิชาการ โดยสรุปมีดังนี้ 
๑) ค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒) เขียนโครงร่างบทความวิชาการและน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
๓) ลงมือเขียนบทความวิชาการตามโครงร่างที่เสนอ ตามรูปแบบดังนี้ 

(๑) ชื่อบทความ หรือชื่อเรื่อง (title/article) 
(๒) บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) 
(๓) ความน า (introduction)  
(๔) เนื้อเรื่อง (body)  
(๕) บทสรุป (conclusion) 
(๖) บรรณานุกรม (bibliography)  

๔) เสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  ผู้อ านวยการส านัก  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 

๕) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖) แก้ไขและปรับปรุง  
๗) จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

จะเห็นได้ว่าเอกสารทางวิชาการหรือข้อมูลทางวิชาการที่ส านักวิชาการจัดท า
ขึ้นนั้น ได้ด าเนินการในขั้นตอนจัดท าอินโฟกราฟิกขั้นตอนที่  (๑) – (๔) เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น 
ในกระบวนการจัดท าบทความวิชาการนั้น จะมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การค้นข้อมูลเชิงลึก และ
ขั้นตอนการปรีฟสั้น ๆ เน้นสาระส าคัญ ในบทสรุปผู้บริหารอยู่ทุกฉบับ ดังนั้น เราจึงสามารถน ามาจัดท า
อินโฟกราฟิกในขั้นตอนที่  (๕) – (๘) ได้ เลย คือ การวางเลย์เอาท์  และการสร้างเรื่องราวหรือ
ภาพประกอบอินโฟกราฟิกได้เลย 



 ๒๔ 

ขั้นตอนที่ส าคัญจึงอยู่ที่การวางเลย์เอาท์ คิดเรื่องราว และเลือกรูปภาพเพ่ือมา
ประกอบอินโฟกราฟิกให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  

เทคนิคการจัดท าและการน า เสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ         
อินโฟกราฟิก 

การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ของส านักวิชาการ อันได้แก่ 
บทความวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) เอกสารประกอบการ
พิจารณาญัตติ  เป็นต้น ซึ่งการน าเสนอในรูปแบบปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร
หรือรายงานเป็นรูปเล่ม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเผยแพร่โดยตรงต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ 
ผู้ขอรับบริการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง www.senate.go.th  (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา 
http://library.senate.go.th/e-library/web/main.jsp?HMS=1530517541164)   

กล่าวโดยสรุป การจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ         
อินโฟกราฟิก จึงหมายถึงการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการจากการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร เป็นการ
น าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้อ่านสนใจงานวิชาการ และสามารถเข้าใจ
งานทางวิชาการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ดังนั้นการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกจึงต้องมีเทคนิคในการด าเนินการเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ  ข้อพิจารณาหรือเทคนิคที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

๑) ก าหนดเป้าหมายในการน าเสนออินโฟกราฟิกว่าต้องการน าเสนอ        
เพ่ือจุดประสงค์อะไร และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้
ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒) สรุปสาระส าคัญของข้อมูลทางวิชาการ (เขียนบรีฟสั้นๆ) ที่จะน ามาจัดท า
อินโฟกราฟิก ให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว จะท าให้ง่ายต่อการท าและน าเสนออินโฟกราฟิก 

๓) จัดท าเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก ทั้ งนี้ รูปแบบเลย์ เอาท์ที่ควรน ามาท า 
อินโฟกราฟิกข้อมูลทางวิชาการมากที่สุด คือ Visualized Article ซึ่งเหมาะกับการแปลงบทความหรือ
งานเขียนให้เป็นรูปภาพมากที่สุด (โปรดดูหัวข้อ ๑๑) รูปแบบการออบแบบเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก 
(Layout Infographic) หน้า ๑๒ )  

๔) สร้างเรื่องราวที่จะน าเสนอพร้อมหารูปภาพประกอบกับข้อมูลทางวิชาการ 
ให้สอดคล้องและเกิดความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพกราฟิก คือควรมีส่วนที่เป็นตัวหนังสือและ
ส่วนที่เป็นภาพกราฟิกในประมาณเหมาะสม ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป 

๕) ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้อินโฟกราฟิก
นั้นได้รับความเชื่อถือ รวมถึงผู้อ่านสามารถค้นคว้าต่อได้ 

http://www.senate.go.th/


 ๒๕ 

๖) อาจมีบทสรุปข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอ เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึง
ใจความส าคัญของเนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

๒.๒.๓  ตัวอยา่งการจดัท าอินโฟกราฟกิจากผู้เข้ารับการอบรม                                                                      

 ส านักวิชาการได้จัดให้มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง 
เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสุขประพฤติ 
ชั้น ๑๓ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพและการใช้สีจากส านักการพิมพ์ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับบุคลากรส านักวิชาการเพ่ิมเติม 

 ทั้งนี้  ในการอบรมดังกล่าวได้มีการฝึกปฏิบัติการในจัดท าอินโฟกราฟิก 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยมีแบบทดสอบ คือ 

ท าไมต้องใช้อินโฟกราฟิก  

- Infographic แทรกซึมและซอกซอนไปในทุก  ๆ สื่อ ทั้ งหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และสื่อดิจิตอล อย่าง Website , Blog และ Social Media 

- ค าว่า Infographics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง ๑๔.๕ ล้าน 
เพิ่มขึ้นถึง ๘๐๐ % ภายในระยะเวลาเพียง ๒ ปีเท่านั้น จึงเหมาะแก่การเข้าถงึกลุม่เป้าหมายอย่างแท้จรงิ 

- Infographic มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่างที่มักมีการหยิบ
ยกไปอ้างอิงอยู่เสมอ คือ ๙๐% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็นภาพเพราะรูปภาพและ
ไอคอนกราฟิกต่าง ๆ เร้าความสนในได้ดีกว่า 

- คนจดจ าเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง ๒๐%  

- ๔๐% ของผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพมากกว่าข้อมูล 
ที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

   ตัวอย่างอินโฟกราฟิก ท่ีผู้ร่วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติการ จ านวน ๓ ตัวอย่าง 

 



 ๒๗ 
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 ๒๙ 

 
องค์ความรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ 

อินโฟกราฟิก” ของส านักวิชาการนั้น  เกิดจากการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของส านักวิชาการ 
ที่มีภารกิจส าคัญ คือ การสนับสนุน และส่งเสริมงานด้านวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ
วิชาการงานวิจัย เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) 
ให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ ซึ่งที่ผ่ านมาการจัดท าและน าเสนอข้อมูล 
ทางวิชาการจะเป็นในรูปเอกสารหรือรายงานเป็นหลัก  ต่อมานั้นสถานการณ์ของสังคมยุคใหม่นั้น  
ได้เปลี่ยนแปลงไป การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ  
การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบเดิมนั้นอาจจะไม่เป็นที่สนใจและมีประสิทธิภาพตามที่ 
ควรจะเป็น  ดังนั้นส านักวิชาการจึงต้องหาแนวทางการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านให้ความสนใจงานวิชาการนั้น ๆ และศึกษาค้นคว้างานวิชาการนั้น 

ปัจจุบันเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการที่ส านักวิชาการได้มีการน าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
ประกอบด้วย  

- “ผลการส ารวจความคิด เห็นของประชาชน (Poll)”  จัดท าและเผยแพร่ โดย
คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

- “เกร็ดความรู้ ในวงงานสภา” และ “ร่างกฎหมายวัน น้ี”  จัดท าและเผยแพร่             
โดย คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เผยแพร่ผ่าน Application Line กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.”       

ซึ่งในอนาคตนั้นเอกสารทางวิชาการที่จัดท าโดยส านักวิชาการจ าต้องน าเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก หรือน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและอินโฟกราฟิกควบคู่กันไป จะท าให้งานทางวิชาการนั้น ๆ  
ได้รับความสนในมากขึ้นรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป  

ในขณะเดียวกันบุคลากรของส านักวิชาการที่มีความรู้ ทักษะ ในการจัดท าอินโฟกราฟิกนั้น
จ ากัดอยู่เพียงกลุ่มเดียวหรือมีจ านวนน้อย ดังนั้นการจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรส านักวิชาการ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและเหมาะกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป้าหมายในการจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องนี้ คือ บุคลากรของส านัก
วิชาการสามารถจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้นได้ หรืออย่างน้อย
สามารถออกแบบวางเลย์เอาท์แบ่งสัดส่วนข้อมูลกับรูปภาพได้ เพ่ือส่งต่อให้บุคลากรส านักวิชาการ 

๓. บทสรุป 



 ๓๐ 

ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดท าอินโฟกราฟิกด าเนินการต่อไป ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินการ
ได้รวดเร็วและเหมาะสมกับเอาสารทางวิชาการในเรื่องนั้น ๆ  

ส านักวิชาการได้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการ
จัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓  โดย
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพและการใช้สีจากส านักการพิมพ์ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับบุคลากรส านักวิชาการเพ่ิมเติม ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้สรุปขั้นตอนการจัดท าอินโฟกราฟิก
เบื้องต้น ดังนี้      

(๑) เขียนบรีฟสั้น ๆ เพ่ือให้ทราบว่าจัดท าอินโฟกราฟิก เรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร 
และเป้าหมายในการจัดท า 

(๒) เน้นสาระส าคัญ เรื่องที่ต้องการน ามาผลิตเป็น Infographic นั้น สามารถน ามาแปรรูป
เป็นประโยคสั้น ๆ กระชับ และตรงประเด็น ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 

(๓) รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในรูปของ
ข้อความ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

(๔) ค้นหาข้อมูลเชิงลึก การมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้  จะช่วยให้ 
Infographic มีความน่าสนใจมากขึ้น 

(๕) สร้างการเล่าเรื่อง ต้องพยายามเชื่อมต่อข้อมูลกับรูปภาพให้ได้  โดยทุกจุดต้อง
ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกัน  

(๖) วางเลยเ์อาท์ แบง่สัดสว่นขอ้มูลกบัรูปภาพแล้ว ต้องค านงึถงึพื้นที่วา่งด้วย เพราะการมี
พ้ืนที่ว่างจะช่วยให้ผู้อ่านโฟกัสข้อมูลส าคัญไดง้่ายขึน้ 

(๗) ใส่ภาพประกอบ ไมว่่าจะเปน็คน สัตว ์สิ่งของ หรือสถานที ่ภาพที่ใช้นั้นต้องกระตุน้ให้
ผู้อ่านเกดิอารมณร์่วม และประทบัใจ  

(๘) ทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้น แต่ Infographic 
ก็ต้องทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานได้หลากหลาย 

 



 ๓๑ 

เมื่อบุคลากรส านักวชิาการมอีงคค์วามรู้ในการจัดท าอนิโฟกราฟิกเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป 
จึงเป็นการประยุกต์โดยการน าเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการมาจัดท าในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งมี
ข้อพิจารณาหรือเทคนิคที่ส าคัญ ดงันี้ 

๑) ก าหนดเป้าหมายในการน าเสนออินโฟกราฟิกว่าต้องการน าเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒) สรุปสาระส าคัญของข้อมูลทางวิชาการ (เขียนบรีฟสั้น ๆ ) ที่จะน ามาจัดท าอินโฟกราฟิก 
ให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว จะท าให้ง่ายต่อการท าและน าเสนออินโฟกราฟิก 

๓) จัดท าเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก ทั้งนี้รูปแบบเลย์เอาท์ที่ควรน ามาท าอินโฟกราฟิกข้อมูลทาง
วิชาการมากที่สุด คือ Visualized Article ซึ่งเหมาะกับการแปลงบทความหรืองานเขียนให้เป็นรูปภาพ
มากที่สุด (โปรดดูหัวข้อ ๑๑) รูปแบบการออกแบบเลย์เอาท์อินโฟกราฟิก (Layout Infographic) หน้า 
๑๒ )  

๔) สร้างเรื่องราวที่จะน าเสนอพร้อมหารูปภาพประกอบกับข้อมูลทางวิชาการ ให้สอดคล้อง
และเกิดความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพกราฟิก คือควรมีส่วนที่เป็นตัวหนังสือและส่วนที่เป็น
ภาพกราฟิกในประมาณเหมาะสม ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป 

๕) ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้อินโฟกราฟิกนั้นได้รับ
ความเชื่อถือ รวมถึงผู้อ่านสามารถค้นคว้าต่อได้ 

๖) อาจมีบทสรุปข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอ เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความส าคัญ
ของเนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

 
                                                  


